Wanneer kanker een
medewerker treft …
ff Wat betekent dat voor u als werkgever?
ff Welke vragen kunt u stellen?
ff Hoe kunt u de medewerker het
beste ondersteunen?
ff Is ziekmelden verstandig of juist niet?
ff Wat kunt u als werkgever doen om onnodig
leed en verzuim te voorkomen?

Care in company
adviseert, traint,
begeleidt en coacht
organisaties.
We zorgen dat u
voorbereid bent voor
het geval kanker een
medewerker treft.
We begeleiden de
werkgever, de zieke
medewerker en andere
betrokkenen in de
werksituatie tijdens het
proces van ziekte en
herstel.

Voorkom verzuim
Wanneer een medewerker vertelt dat hij
of zij ernstig ziek is, raakt dat iedereen
binnen de organisatie. Het is belangrijk
dat u vanaf het eerste moment de juiste
vragen stelt en de juiste stappen zet.
Is ziekmelden verstandig? Hoe weet u wat
de medewerker nodig heeft? Hoe betrekt u
collega’s? Een goede voorbereiding kan onnodig
leed en verzuim voorkomen. Care in company
adviseert bedrijven bij deze voorbereiding en
bij het opstellen van gericht verzuimbeleid. Het
certificaat ‘Caring company’ maakt dit beleid
concreet en toetsbaar.

Begeleiding van alle betrokkenen
Wij bieden maatwerk begeleiding tijdens
ziekte en herstel. Care in company adviseert
de werkgever, begeleidt de zieke medewerker,
organiseert bijeenkomsten voor collega’s,
coacht leidinggevenden en biedt werksessies
aan betrokken professionals zoals HR en de
bedrijfsarts.

Werk als onderdeel van herstel

Veel bestaande programma’s richten zich op
werkhervatting na de behandeling van kanker.
Door onze ervaringen zijn wij er van overtuigd
dat werknemers in veel gevallen kunnen blijven
werken, al dan niet in een aangepaste vorm.
Vaak voelen mensen zich hier juist beter bij en
draagt het bij aan hun herstel.

Diensten
van Care in
company
ff Begeleiden
en coachen
leidinggevende
en medewerker
ff Workshops
(op inschrijving
en ‘in company’)
ff Voorlichten en
coachen collega’s
ff Inrichten
verzuimmanagement
bij kanker
ff Certificaat
‘Caring company’

Contact

Wilt u goed voorbereid
zijn als kanker een
medewerker treft? Of
heeft u op dit moment
behoefte aan advies en
begeleiding? Neem dan
contact met ons op.
info@careincompany.nl
033-448 0730
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort

www.careincompany.nl

