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Omgaan met kanker op de werkvloer
Als een medewerker kanker krijgt, wat is dan de impact op de 
medewerker zelf, op collega’s en op de werkgever? Hoe kunt u 
daarmee omgaan? Deze middag slaat een brug tussen de ervaring van  
(ex-)kankerpatiënten en de praktijk van werkgevers. Ook krijgt 
u praktische tools aangereikt voor uw eigen organisatie. Vooral 
directieleden, managers en P&O professionals zijn van harte 
uitgenodigd.

Certificaat: Caring company 
Er blijkt bij organisaties behoefte aan praktische 
handvatten bij het omgaan met kanker op de 
werkvloer: waar moet ik op letten? Met het 
certificaat Caring company tonen organisaties 
aan dat zij bewust met het onderwerp kanker 
en werk bezig zijn. Initiatiefnemer Machteld 
de Bont van Care in company licht toe wat 
het certificaat inhoudt en hoe het werkgevers 
kan helpen. 

De eerste Caring companies
Drie organisaties uit regio Amersfoort; 
Meander Medisch Centrum, Achmea en 
Gemeente Amersfoort, krijgen als eerste in 
Nederland het certificaat uitgereikt en vertellen 
hoe zij het onderwerp in hun organisatie 
borgen. 

Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur van 
Meander Medisch Centrum: 

“Als een medewerker van Meander ziek wordt, 
blijven we oog hebben voor wat een persoon 
kan bijdragen. Zo zijn er medewerkers die 
kanker hebben en die weer aan het werk gaan, 
en daar graag mee doorgaan. Werken geeft 
een mens ook een positief gevoel.”

Prijswinnende documentaire
Onomkeerbaar wordt exclusief vertoond. De 
documentaire geeft inzicht in de belevings
wereld van drie herstellende kankerpatiënten. 

Prof. dr. Maurice van den Bosch, UMC Utrecht: 

“Onomkeerbaar raakt elke kijker. De documen-
taire plaatst de strijd tegen kanker van ‘patiënt 
en ziekenhuis’ naar het kader ‘mens en thuis’. 
Hij toont de impact van de ziekte op de mens 
en zijn naaste omgeving in het dagelijks leven. 
Die impact is vaak het grootst op intieme mo-
menten, waar je als buitenstaander geen weet 
van hebt. Maaike is er juist op die momenten 
geweest en dat maakt de film zo aangrijpend.”

Politiek
D66kamerlid Steven van Weyenberg zette het onderwerp op de politieke agenda. Hij pleit voor 
bewustwording en een praktische aanpak; de onderwerpen die deze middag centraal staan.

Medische ontwikkelingen gaan snel. Veel meer mensen komen na de ziekte terug op de arbeidsmarkt. 
Dat maakt het steeds belangrijker dat werkgevers weten welke mogelijkheden er zijn voor mensen met 
kanker op de werkvloer (uit notitie Kanker en Werk, Steven van Weyenberg juni 2014). 



 
 donderdag 13 november 2014
 Kanker & Werk 

Werkgeversevenement regio Amersfoort

14.30 uur Inloop

15.00 uur Opening

15.15 uur Documentaire Onomkeerbaar
 Ingeleid door Prof. dr. Maurice van den Bosch, UMC Utrecht

 De documentaire Onomkeerbaar won de publieksprijs op het SCENECS 
filmfestival 2013 in Amersfoort. De film volgt drie vrouwen die herstellen 
van kanker bij hun terugkeer naar leven en werk. Hij toont de emoties die  
ex-kankerpatiënten tijdens hun herstel ervaren en laat onder andere zien wat 
de rol van de werkgever kan zijn. 

 ‘Het is inlevend, invoelbaar en tastbaar’ - programmaboekje SCENECS

16.45 uur Korte break

17.00 uur Kanker op de werkvloer: 
praktische tools en werkgeverservaringen

 Machteld de Bont, directeur van Care in company, belicht de huidige 
ontwikkelingen rondom het actuele thema kanker en werk, en reikt praktische 
tools aan. Wat kan het certificaat ‘Caring company’ voor u betekenen? 

 Meander Medisch Centrum, Achmea en de Gemeente Amersfoort  
ontvangen als eerste in Nederland het Caring company-certificaat en vertellen 
over hun eigen praktijk. 

18.00 uur Borrel 
 

 Locatie 
 JT Amersfoort 

Snouckaertlaan 38 
3811 MB Amersfoort

Programma



Care in company
Care in company ondersteunt organisaties met advies en begeleiding, wanneer kanker 
een werknemer treft. 

www.careforcancer.nl/module/careincompany

Broosdoc
Maaike Broos is documentairemaakster en bedrijfsantropoloog. Vanuit deze combinatie  
zoekt zij in haar films naar persoonlijke verhalen die het innerlijke spanningsveld  
opzoeken van de mens in relatie tot zijn werk.

www.broosdoc.com

Aanmelden
De middag is vooral interessant voor directieleden, managers en 
P&O-professionals.

Aanmelden: stuur een mailtje met uw naam, organisatie en 
functie naar: werkgeversevenement@careforcancer.nl

De toegang is gratis.

Deze middag is een initiatief van:

In samenwerking met: 

Mede mogelijk gemaakt door:


