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Personeel van de aangesloten
bedrijven kunnen dat doen
zonder hun werkgever of lei-
dinggevende in te hoeven lich-
ten over hun verslaving. Inmid-
dels zijn meer dan 25 bedrijven
en organisaties (onder andere
Tui, Tata Steel, Maastricht UMC,
Jumbo, Grolsch en de gemeen-
te Almere) aangesloten bij het
platform.

Bedrijfsartsen, vertrouwen-
spersonen, collega’s of leiding-
gevenden die zich zorgen ma-
ken over een werknemer kun-
nen hem of haar met advies
van Anoniemezorg.nl op het
spoor van de hulporganisatie
zetten. ,,De werknemer moet
ons uiteindelijk zélf bellen. Het
is geen kliklijn, het is anonieme
zorg. We maken in de bedrijven
die bij ons aangesloten zijn be-
kend dat we er zijn. Door mid-
del van flyers maar bijvoor-
beeld ook met bedrukte koffie-
bekers.”

Anoniemezorg.nl is onder-
deel van het bedrijf Be Respon-
sible dat Roelofs in 2012 startte.
Met dat bedrijf, waar inmiddels
twintig ervaringsdeskundigen
werken, verzorgt de Hilversum-
mer verslavingspreventie bin-
nen grote bedrijven. Leidingge-
venden krijgen trainingen van
de ervaringsdeskundigen om
verslaving onder personeel te
herkennen, met hen het ge-

sprek aan te gaan en de stap
naar hulp te zetten. Ook men-
sen die niet verslaafd zijn maar
wel een zogeheten doserings-
probleem hebben kunnen bij
Be Responsible terecht.
Controleverlies

,,We gaan met de medewer-
ker kijken hoe ernstig de situ-
atie is. Zelf zien ze dat vaak niet.
We maken het controleverlies
zichtbaar voor ze en maken sa-
men een plan van aanpak. We
pakken echt hun hand vast.”

Roelofs en zijn collega’s heb-
ben afgelopen jaar vijfhonderd
interventies gedaan binnen be-
drijven. Een verdubbeling ten
opzichte van het jaar daarvoor.
Corona is een van de oorzaken
van de toename volgens de Hil-
versummer. ,,Door de spannin-
gen van het thuiswerken en on-
zekerheid zijn mensen die toch
al dronken meer gaan drinken.”
Sluwe ziekte
Van alle hulptrajecten is vol-
gens Roelofs een derde succes-
vol. ,,Het is een sluwe ziekte.
Twee van de drie vallen terug in
gebruik. We helpen ze wel door
met de werkgever een passen-
de oplossing te vinden. Oude-
ren gaan soms vervroegd met
pensioen. Hoe jonger hoe meer
veerkracht we zien. Sommigen
komen terug bij ons en krijgen
we na drie of vier rondjes toch
op de rit. En dan is het verras-
send hoe snel mensen herstel-
len. Iemand die 25 jaar alcoho-
list was, helemaal in het putje
zat en er belabberd uit zag, her-
ken je een maand later al niet
meer. Ze zijn gaan hernieuwd
weer aan de slag.”

Hilversum ■ Werkgeversplat-
form Anoniemezorg.nl is in no-
vember 2021 gestart door Step-
han Roelofs. De Hilversummer
en ex-verslaafde biedt via het
platform bedrijven en organi-
saties in Nederland de kans om
hun werknemers met een
drugs, drank, game- of gokver-
slaving te helpen. 

Werkgeversplatform
Anoniemezorg.nl helpt
personeel bij verslaving

Hilversum ■ Ruim veertien jaar is
hij clean. Geen druppel alcohol,
geen korreltje coke en geen enkele
joint. Zijn kicks haalt Stephan
Roelofs (53) niet meer uit genots-
middelen maar uit zijn werk. Met
zijn bedrijf Be-Responsible en
werkgeversplatform Anonieme-
zorg.nl helpt hij nu anderen om te
’genezen’ van hun verslaving.
„Verslaving aan drank, drugs, ga-
men of gokken is een sluwe en
hardnekkige ziekte, het is een
progressieve hersenaandoening. En
daar moet je hulp voor inschake-
len. Als je een been breekt ga je
toch ook naar de dokter”, zegt
Roelofs. „Maar door schuld,
schaamte en angst durven verslaaf-
den niet uit te komen voor hun
problemen. Naar de buitenwereld
toe doen ze of het allemaal wel
meevalt.” En volgens Roelofs sluit
ook de buitenwereld vaak de ogen.
„Als we het over verslaving hebben
trekken we vaak de gordijnen dicht
en gaan we zachtjes praten. Niet
doen.” Uit de kast komen is juist
belangrijk zegt de Hilversummer.

Op zijn kantoor in Kerkelanden
vertelt Roelofs open en eerlijk zijn
eigen verslavingsverhaal. Dat be-
gint veertig jaar geleden als hij als
jochie van dertien jaar een jointje
opsteekt. „In de coffeeshops in
Hilversum kwam ik oudere gasten
tegen, er kwam al snel xtc bij. Twee
jaar later ging ik stappen en nam
ik mijn eerste snuif. Vond ik met-
een geweldig. Alsof ik de hoofd-
prijs met een gokkast had gewon-
nen, dat gevoel. Ik deed het elke
weekeinde. Ook op zondag kon je
nog overdag naar de disco. Zonder
snuif durfde ik niet te dansen. Met
een snuif schoof ik zo naar de
voorgrond. Het had een functie
voor mij als verlegen jongen.”

Geld is geen issue voor de jonge
Roelofs. Zijn ouders hebben een
goedlopende zaak in tapijten en
gordijnen in Hilversum. „Ik heb
nooit ingebroken maar leende
weleens stiekem bij mijn ouders.
Het was lang leve de lol met mijn
vrienden in de coffeeshops, we
deden het allemaal. Ik maakte me
totaal niet druk om mijn gebruik.”

Roelofs gaat eerst bij zijn ouders

in de zaak werken en even later als
stoffeerder aan de slag. „Het was
de goede tijd, ik verdiende hart-
stikke veel geld. Het gebruik ging
door, er kwam steeds meer coke en
drank bij. Doortrekken tot de vol-
gende ochtend en dan zonder te
slapen verder werken. Ik kreeg
steeds meer controleverlies. Pakte
mijn verantwoordelijkheden steeds
minder, kwam te laat, schoof din-
gen af, verzette afspraken.”

Verliefd
Als Roelofs 33 jaar is ontmoet hij
Kelly. Ze is 21 en moeder van twee
zoontjes van 4 en 2. Hij wordt tot
over zijn oren verliefd. „Kelly ge-
bruikt niet en ik had voor het eerst
in mijn leven het verlangen om
anders met drugs en drank om te
gaan. De positieve effecten wilde ik
vasthouden maar de negatieve
gevolgen wilde ik niet meer. Voor
haar wilde ik een man zijn en voor
de kleine jongens een vader. Al vrij
snel was Kelly zwanger en toen
onze zoon geboren werd dacht ik
’je kan toch geen snuivende vader
hebben’. Maar hoe harder ik tegen
het gebruik vocht hoe groter mijn
controleverlies werd. Ik ging alleen
maar meer zuipen en snuiven.
Waardeloos vond ik mezelf omdat
het niet lukte om te stoppen.”

De kentering komt pas als Step-
han Roelofs anderhalf jaar na de
geboorte van zoon Danny in con-

tact komt met Don Schothorst,
ervaringsdeskundige en oprichter
van Solutions de private kliniek
voor verslavingszorg. „Don zei
’Steef je hebt een verslaving ont-
wikkeld, dat is een ziekte. En als je
ziek bent moet je naar de dokter
anders ga je het niet winnen. Ik
wist dat hij gelijk had. Al vaker had
ik geprobeerd te stoppen, dat lukte
dan soms een week. Dan voelde ik
me al snel beter en dacht ’vooruit
ééntje’. Na een drankje volgde de
coke vanzelf. Ik vertel het nu la-
chend maar ik werd er depressief
en wanhopig van.”

Op advies van Schothorst kiest
Roelofs voor een behandeling in
Zuid-Afrika. „Op 11 september 2007
ben ik vertrokken naar Kaapstad.
In het vliegtuig heb ik nog gedron-
ken en was ik stoned. Daar in Zuid-
Afrika heb ik het inzicht gekregen
wat de verslaving met mij had
gedaan. Ik was 37, had drie jonge
jochies van 9, 7 en 2 en kwam er-
achter dat ik iemand geworden was
die ik helemaal niet wilde zijn. Dat
was zo confronterend. Want wie
wilde ik wél zijn? Na drie maanden
in Zuid-Afrika wist ik het. Ik wilde
als ervaringsdeskundige anderen
gaan helpen.”

Roelofs geeft een paar jaar voor-
lichting op scholen en helpt met
ontwikkelen van preventieproduc-
ten. Als Schothorst hem benadert
om als ervaringsdeskundige te
komen werken in zijn kliniek in
Voorthuizen stapt Roelofs over. Hij
schoolt zich om tot professional en
begint in 2012 zijn eigen bedrijf Be
Responsible om mensen met een
verslaving te helpen. In 2021 voegt
hij daar het werkgeversplatform
Anoniemezorg.nl aan toe.

Hoe groot is het verslavingspro-
bleem onder werkend Nederland?
„Twee miljoen Nederlanders kam-
pen met doseringsproblemen op
het gebied van alcohol, drugs,
gamen en gokken. Het komt in alle
lagen van de bevolking voor. Ver-
slaving discrimineert niet. Vijftien
procent van de mensen op de werk-
vloer drinkt riskant. Hun privé-
drinken geeft restgevolgen tijdens
het werk. Van te laat komen tot
verzuim op maandag en een ver-
stoorde relatie met collega’s. Of ze
zijn wel aanwezig maar niet pro-
ductief. Dat kost een bedrijf dus
geld. Zo’n vijf procent van de men-

sen op de werkvloer is verslaafd
blijkt uit cijfers van het RIVM en
het Trimbos-instituut. Hoe hoger
opgeleid, hoe slimmer ze zijn om
het verborgen te houden. Want hoe
groter ook de reputatieschade is als
ze uit de kast komen. Als ze vastlo-
pen melden ze zich ziek met een
depressie, burnout of een slaap-
stoornis. Als ze dan thuiszitten valt
de structuur weg en is het nog
makkelijker om bijvoorbeeld te
drinken.”

Hoe ernstig is een doseringspro-
bleem?
„Heel ernstig. Je functioneert
steeds slechter, bent in disbalans en
gebruikt middelen om je emoties
te reguleren. Dat kan eindigen in
een verslaving. Verslaving is een
ontwikkelingsziekte, een progres-
sieve hersenaandoening.”

Wanneer is iemand verslaafd?
„Als het middel aan het stuur zit
en jij niet meer en je leven totaal
onhanteerbaar wordt. Je kunt een
verslaving lang volhouden maar na
je vijftigste vermindert de weer-
stand en worden medewerkers
fysiek of psychisch ziek. Die vijf
procent van de werknemers die
verslaafd zijn, zijn niet per se ar-
beidsongeschikt. Maar ze zijn een
risicogroep. Uiteindelijk vallen ze
uit. Dus ergens in dat proces moet
je bijsturen en hulp bieden.”

Wat is het moment om aan de bel
te trekken en hulp te zoeken?
„Als je naast positieve effecten ook
negatieve gevolgen merkt. Je voelt
jezelf brak en minder fit, raakt je
creativiteit kwijt, komt overal tijd
tekort voor, stelt dingen uit. Het
sluipt er allemaal langzaam in. Te
veel drank geeft stress, je slaapt
slechter en krijgt relatieproblemen.
Het lukt niet meer om alle ballen
hoog te houden. En daardoor ga je
vaak nog meer drinken, het is een
vicieuze cirkel. Een duidelijk sig-
naal is ook als je omgeving er iets
van begint te vinden.”

Is de vrijdagmiddagborrel op kan-
toor nog wel van deze tijd?
„Bij veilig en gezond werken hoort
ook kritisch kijken naar de drank-
cultuur binnen bedrijven. Dat is
een thema dat we bespreken met
ze. De klassieke vrijdagmiddagbor-
rel met veel drank begint nu een

beetje ouderwets te worden. In het
nieuwe vitaliteitsbeleid van grote
organisaties zie je dat ze daar vanaf
willen. Er komen steeds meer alco-
holvrije drankjes op tafel. Alcohol-
vrij is net als vegetarisch niet gek
meer.”

Hebt u ooit een terugval gehad?
„Na die reis in het vliegtuig heb ik
nooit meer gebruikt. Ik ben er
helemaal klaar mee. Heb nu een
mooi leven met een prachtig be-
drijf en gezin. Het is een voorrecht
om van Kelly te houden.”

Vindt u het nog weleens moeilijk
om niet te gebruiken?
„Volgende week ga ik met mijn
broers naar Oostenrijk. Dat doen
we ieder jaar. De eerste vijf jaar dat
ik clean was gingen we niet naar de
Schnappsbar om mij te bescher-
men. Nu ik al zolang niet gebruik
en het mijn werk is zeggen ze ’we
gaan één keer naar de bar’. En dan
zie ik het met een Spaatje rood in
mijn hand gebeuren. Het wordt
steeds gezelliger. Zelfs mijn broer
die heel formeel is staat op de bar
te dansen. Ik ga niet mee in die
sfeer, ik kan heus wel gezellig doen
maar haak toch af na een paar uur.
Die remmen los en de gezelligheid,
dát is het enige dat ik mis. Maar is
het de zonde waard? Nee. Ik hoef
niet twee dagen te herstellen, maar
sta de volgende dag fit op.”

INTERVIEW Ex-verslaafde Stephan Roelofs helpt werknemers met drank, drugs- en gokproblemen

Verslaving is sluwe ziekte
Vijf procent van de werknemers in Nederland kampt met een verslaving. Vroeg of laat vallen ze uit in het arbeidspro-
ces. De drempel om hulp te zoeken is door schuld, schaamte en angst torenhoog. Hilversummer Stephan Roelofs (53),
zelf jarenlang verslaafd geweest aan drank en drugs, richtte onlangs het werkgeversplatform Anoniemezorg.nl op.
Werknemers kunnen hier aankloppen voor hulp van ervaringsdeskundigen zonder dat de baas het weet.

Susanne van Velzen
s.van.velzen@mediahuis.nl

Stephan Roelofs: ,,Schaamte en angst weerhouden verslaafden ervan hulp te zoeken.” FOTO’S MARGOT BRAKEL FOTOGRAFIE

❜❜Ik heb nooit
ingebroken

maar leende
weleens stiekem

geld bij mijn
ouders

❜❜Het komt in
alle lagen van de
bevolking voor,

verslaving
discrimineert

niet


