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Groepskorting 
Komt u met meerdere collega’s?  
Dan profiteert u automatisch van onze aantrekkelijke  
kortingen die kunnen oplopen tot maar liefst 50%!

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op:  
www.gezondinbedrijf.com/kortingsregelingen
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Meld u snel aan via 

 www.gezondinbedrijf.com

Locatie  Werk & Psychisch verzuim
Carlton President Hotel Utrecht
Floraweg 25
3542 DX Utrecht    
Telefoon (030) 241 41 82

     Locatie  Werk & Kanker
     Achmea Conference Center
     Handelsweg 2 
     3707 NH ZEIST 
     Telefoon (030) 693 70 00

Investering
De investering voor deze dag bedraagt, ex BTW, E495 per deel-
nemer. Dit bedrag is inclusief documentatie, koffie, thee, lunch en 
verfrissingen. De loyaliteitskorting is niet van toepassing op deze 
dag, de groepskorting wel.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 29 april 2014 .
Wij berekenen hiervoor E49,50 annulerings- en administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige 
inschrijfgeld verschuldigd.  
Bent u onverwachts verhinderd, dan is vervanging altijd mogelijk. Graag tijdig aan ons doorgeven.
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• www.gezondinbedrijf.com
• info@gezondinbedrijf.com
• fax (035) 632 18 43
• tel. (035) 678 03 21
•  Postbus 39, 1400 AA Bussum
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10.15 Ziektefasen en werkvermogen bij kanker
  • De verschillende ziektefasen in beeld
  • Hoe is werk met behandeling of herstel te combineren?
  • Vroegtijdig regie nemen is succesvol!
  • Doorwerken met kanker, wat heeft uw werknemer nodig?  
   Gouden tips!
   Drs. Ragna van Hummel 
   Directeur, Re-turn | werkkracht bij kanker

11.00 Koffiepauze

11.15 Kanker & Sociale wetgeving
  • Wet verbetering Poortwachter; in hoeverre past kanker 
   binnen de beleidsregels?
  • Re-integratiestappen bij kanker
  • Minder werken of passend werk; een optie?
  • Waar let het UWV op? De toetsingscriteria!
   Hester ten Hoope 
   Accountmanager werkgeversdienstverlening, UWV 

12.00 Verzuimbeleid bij kanker
  • Actief HR beleid bij kanker
  • Het verzuimdossier en privacy bij kanker; wat legt u vast? 
   En wat niet?
  • Hoe voorkomt u een loonsanctie?
   Mr. Elke Schulting
   HR specialist, ZILT management & consultancy  

12.45 Lunch

13.45 Re-integratie en werkvermogen
  • Wat draagt bij aan een succesvolle re-integratie?
  • Wat kunt u verwachten van uw bedrijfsarts?
  • Richtlijnen bij kanker
  • Welke interventiemogelijkheden zijn er?
  • Balans tussen werk, privé en herstel
   Dr. David Bruinvels 
   Bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige,   
   Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

14.30 Vermoeidheid & concentratieproblemen
  • Hoe is het verloop van vermoeidheid na kanker?
  • Wat is een chemobrein?
  • Is vermoeidheid te behandelen? 
   Dr. Hans Knoop 
   Hoofd Expert Centrum voor Chronische vermoeidheid, 
   Radboud Universiteit Nijmegen Medisch Centrum 

15.00 Theepauze

15.45 Afscheid; als uw werknemer niet beter wordt
  • Onzekerheid en angst versus  hoop en verlangen 
  • Hoe gaat u als werkgever of collega om met iemand in 
   deze fase? 
  • Gezamenlijk de werkzame periode afronden 
  • Hoe draagt u bij aan de meest waardevolle tijd voor alle  
   betrokkenen? 
   Eveline Tromp-Klaren 
   Psycho – oncologisch therapeut

16.00  Waarmee gaat u morgen aan de slag?

16.15 Evaluatie & afronding

10.35 Succesvolle aanpak bij een dreigende burn-out
  • Overspannenheid, burn-out en/of depressie; verschillen,  
   overeenkomsten en verbanden
  • Opsporing verzocht! Hoe speurt u een dreigende burn-out op?
  • Welke factoren en situaties bevorderen burn-out klachten?
  • Een succesvolle aanpak: een oplossingsgerichte benadering  
   bij verschillende stresstypen
   Mr. dr. Carien Karsten 
   Burn-out deskundige en psycholoog

11.15 Koffiepauze

11.35 Preventie van verzuim; mentale weerbaarheid
  • Veerkracht; watje of weerbaar?
  • Kunt u dat leren en ook versterken? 
  • Hoe kunt u als werkgever werken aan preventie?
   Evelien Moolenaar 
   MA-SR, Instituut voor Psychotrauma (IVP)

12.15 Vroegsignalering & zelfmanagement
  • Hoe herkent u op tijd psychische klachten?
  • Wat is er nodig om leidinggevenden beter te leren omgaan  
   met psychisch verzuim?
  • Welke innovatieve oplossingen zijn er?
  • Sinds 1 januari is er een stelselwijziging in de GGZ, wat  
   betekent dit voor uw psychisch verzuim aanpak?
  • Wat kan de medewerker zelf doen? En wat wordt er van de  
   werkgever verwacht?
   Martin de Heer & Khadija Charafi 
   Mentaal Beter Werkt, Interhealthgroep

12.45 Lunch

13.45 Behandelaanpak bij psychische problematiek
  • De U-turn
  • Effectiviteit van behandelingen
  • Hoe ziet een behandeltraject eruit?
  • Interventies gericht op werk
  Albert Hietink 
  Algemeen directeur en ervaringsdeskundige
  Ingrid Weijnen
  Directeur Behandeling, U-center 

14.25 Voorspelbaarheid van psychisch verzuim
  • Wat zijn voorspellers van verzuim?
  • Wat kunt u daarmee in de praktijk als werkgever?
  • Risico’s in kaart gebracht
   Dr. Corné Roelen 
   Senior Onderzoeker, UMC Groningen | Bedrijfsarts, Arboned

15.05 Theepauze

15.25 Succesvol re-integreren 
  • Hoe richt u het re-integratieproces in? Tips & trucs
  • Wat draagt bij aan een succesvolle re-integratie?
  • Visie van een bedrijfsarts op psychisch verzuim
   Pim Berkhout 
   Directeur en bedrijfsarts, De Arbodienst 

16.00 Waarmee gaat u morgen aan de slag?

16.15 Evaluatie & afronding 

Congres Werk 
& Kanker

Congres Werk 
& Psychisch 
Verzuim
Preventie, signalering 
en interventie
Dinsdag 27 mei 2014 
Carlton President Hotel te Utrecht 

Dinsdag 20 mei 2014 
Achmea Conference 
Center te Zeist

Kanker op 
de werkvloer

Psychisch verzuim is ook in 2013 verder gestegen in fre-
quentie en duur. Gemiddeld duurde een afwezigheid 180 
dagen als er sprake was van psychische klachten. In totaal 
is 50% van het werk-gerelateerde verzuim psychisch 
van aard. Kortom, een vervelende en dure kwestie 
voor u als werkgever.

Wat veroorzaakt psychisch verzuim? Ruim driekwart 
van het psychisch verzuim heeft te maken met stress. Dit 
is niet alleen werk gerelateerd, maar u heeft ook te maken 
met privéomstandigheden. Hoe kunt verzuim voorkomen? 
En hoe zorgt u, als het toch gebeurt, dat uw werknemer 
vlot re-integreert? 

Wij helpen u graag op weg! In één dag maakt u een 
goede start met het op tijd signaleren, verminderen 
en effectief aanpakken van psychische klachten. 

Wij  beantwoorden voor u de volgende vragen:
• Hoe herkent u psychische klachten vroegtijdig?
• Wat doet u als werkgever in de eerste periode?
• Welke interventies werken wel en welke niet?
• Een oerwoud aan aanbieders; hoe selecteert u de   
 juiste provider?
• Hoe richt u het re-integratieproces in? 

Voorkom hoge kosten en kom op dinsdag 27 mei 
2014 naar het Carlton President Hotel te Utrecht. 
Graag tot dan!

9.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 Welkomstwoord

10.05 Psychisch verzuim; toenemend probleem
  • Actualiteiten, cijfers en feiten
  • Waarom is psychisch verzuim sterk toegenomen?
  • Wat kan een werkgever met psychisch verzuim?
  • Welke stappen werken voor een werkgever?
  • Toelichting op het dagprogramma
   Dagvoorzitter: Mr. Paul ter Wal 
   Stentor, Andare

PROGRAMMA PROGRAMMA

Dit programma is 
een initiatief van Re-turn | 
Werkkracht bij kanker

Kanker komt steeds meer voor. Ook bij u op de werk-
vloer. Ieder jaar krijgen 40.000 werknemers de 
diagnose kanker. Dat is moeilijk voor uw werknemer, 
maar ook voor u als werkgever. Kanker is vaak moeilijk 
bespreekbaar en omgeven door aannames en vooroorde-
len. Tegelijkertijd betekent kanker lang niet altijd 
dat uw werknemer arbeidsongeschikt is.

Als u als werkgever vroegtijdig en professioneel de 
regie neemt, steunt dat uw werknemer en kunt u 
onnodige uitval voorkomen. Op ons congres Werk & 
Kanker krijgt u antwoord op de volgende vragen:

• Doorwerken met kanker, kan dat?
• Wat is de rol van HR en van de bedrijfsarts?
• Hoe wordt de sociale wetgeving toegepast bij kanker?
• Wat zijn de bevorderende en de belemmerende 
 factoren voor functioneren bij kanker?
• Wat zijn  de lange termijn gevolgen van kanker?
• Aan het werk na kanker; zelfde functie of passend   
 werk?

Een unieke dag met vele experts die u helpen met de  
begeleiding van uw werknemer. Wij ontmoeten u 
graag op dinsdag 20 mei in Utrecht.

9.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 Welkomstwoord

10.05 Diagnose kanker
  • Feiten, cijfer, trends
  • Soorten kanker, behandelingen en gevolgen 
  • Het nut van werk bij kanker 
  • Toelichting op het dagprogramma 
   Dagvoorzitter: Drs. Jan Willem Fiechter  
   Loopbaanexpert & facilitator, Directeur, 
   Fiechter Career Management


