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In alle situaties waarin 
werknemers ziek worden is een 

goede begeleiding van belang.
“

”

Samen de 
handen ineen 
voor de toekomst!



Bundeling van onzeBundeling van onze

krachten
Care in company
Care in company - adviesbureau voor werk & 
kanker - is gespecialiseerd in het ondersteunen 
van alle betrokken stakeholders die te maken 
krijgen met kanker op de werkvloer. Dit gebeurt 
in de vorm van training, advies en coaching.

Werkgevers worden meer en meer uitgedaagd 
om werk in te zetten als onderdeel van herstel. 
Het doel is zoveel mogelijk werkbehoud te 
realiseren voor werknemers met en na kanker. 
Care in company ondersteunt werkgevers bij 
het inrichten van goed werkgeverschap, met 
name bij dreigend langdurig verzuim.

Stap Nu
Stap Nu is dé specialist bij ‘kanker & werk’ en 
’chronisch ziek & werk’. In de afgelopen jaren 
zijn wij uitgegroeid tot expert op het gebied van 
succesvolle herstel- & verzuimbegeleiding en 
re-integratie.

Met ruim 16 jaar ervaring en deskundigheid 
in huis, hebben wij de overtuiging dat directe 
gespecialiseerde ondersteuning bij het begin 
van het ziekteproces het herstel bevordert. In 
welke fase van het ziekteproces je ook zit.

Of je nu een uitkering ontvangt, een baan hebt, 
ondernemer of werkgever bent: iedereen kan 
ondersteuning krijgen.

We willen graag een goede werkgever 
zijn, juist bij ernstig zieke werknemers.“ ”

Onze gezamenlijkeOnze gezamenlijke

missie
Ondersteuning voor werkgever & werknemer 
Onze beide organisaties hebben als doelstelling: 
werkgevers en werknemers ondersteunen bij 
vraagstukken rondom werk, kanker en andere 
life events. Dat doen we door op alle momenten 
gedurende ziekte en behandeling mee te 
werken aan werkbehoud en terugkeer naar 
werk. 

Duurzame inzetbaarheid 
Door het inzetten van onze professionele 
ondersteuning haal je als organisatie kennis 
en ervaring in huis. Deze ondersteuning helpt 
jouw werknemers op een goede wijze en met 
maatwerk om hun werk als onderdeel van 
herstel in te blijven zetten. Het streven hierbij is op 
een duurzame manier inzetbaar te blijven. 

Onnodig verzuim voorkomen
Onze experts kennen de dynamiek en het 
verloop van de ‘patient journey’. Zij hebben 
kennis van wet- en regelgeving en ervaring met 
processen en vraagstukken rondom verzuim en 
leiderschap. Hierdoor is veel onnodig leed en 
verzuim te voorkomen. 

Preventieve maatregelen 
Wij zijn inzetbaar als zich een ernstige ziekte of 
life event voordoet bij een van jouw werknemers. 
Daarnaast geven wij ook jou als werkgever 
handvatten, zodat de organisatie zich met 
preventieve maatregelen kan voorbereiden op 
dergelijke situaties. Het werkveld van ‘werk & 
kanker’ is namelijk voortdurend in ontwikkeling. Er 
zijn veel trends die het werkveld beïnvloeden en 
nieuwe inzichten. Het is van belang om hier als 
werkgever op voorbereid te zijn.
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dienstverlening
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Care in company
Online Quickscan (gratis)

Goed werkgeverschap bij kanker

Advies voor organisaties

Workshops & Trainingen

Geaccrediteerde Masterclass

Stap Nu
Quickscan re-integratie

Begeleiding Spoor 1/2/3

Coaching bij kanker

Werkgeheugentraining

Haalbaarheidsonderzoek

Arbeidskundig onderzoek

Bedrijfsarts consulent oncologie

Advies oncologisch verpleegkundige

Sportprogramma op maat

Advies WIA-dossiers

Door haar jarenlange ervaring is Stap Nu niet 
alleen de adviseur voor werknemers, maar 
ook voor leidinggevenden, bedrijfsartsen, 
casemanagers en andere betrokkenen binnen 
de organisatie. Als een werkgever inzicht heeft 
in wat de basis van goed werkgeverschap is 
bij life events, draagt dit bij aan een goede 
terugkeer naar werk. Leiderschapsstijlen, 
cultuur & communicatie, visie op verzuim en 
inzetbaarheid zijn daarbij belangrijke thema’s. 

Voor die organisatie-brede thema’s heeft  
Stap Nu een partner gevonden in  
Care in company. Vastgestelde, interne 
afspraken helpen leidinggevenden in hun 
regierol naar de zieke werknemer. Met 
deze afspraken vergroten we kennis en 
vaardigheden zodat ongemak, angst en 
handelingsverlegenheid verminderen. 

Als organisaties zichtbaar hun werkgeverschap 
bij kanker en andere life events vormgeven, 
leggen ze een basis. Daardoor kan iedereen 
vanuit zijn eigen rol regie nemen in het proces. 
Met als doel: mensen na een life event helpen 
bij het inzetbaar blijven voor werk en leven.

Preventie 1e jaar 
verzuim

2e jaar
verzuim

>2 jaar
verzuim

Duurzame
inzetbaarheid



Care in company 
www.careincompany.nl
info@careincompany.nl
033 448 07 30

Als partners ondersteunen én ontzorgen  
Care in company en Stap Nu zowel werkgevers 
als werknemers. In alle fasen: van preventie tot 
duurzame terugkeer na ziekte.

Stap Nu 
www.stap.nu 
info@stap.nu
073 644 78 84
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