
Medewerkers met kanker aan het werk houden: 
obstakels en successen
Perspectief van een werkgever uit het MKB
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Even voorstellen

• Ruben van Mourik – 33 jaar
• HR-manager bij Florys
• MKB-onderneming (zakelijke dienstverlening) 

met 80 werknemers
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Diagnose: lymfeklierkanker

• December 2011
• Flexibele baan bij de Rechtbank
• Reactie werkgever
• Geen écht vangnet
• Beter! J
• Sollicitatie huidige werkgever
• Overwegingen bij aanname
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Begin 2017: zieke collega

• Begin 2017
• Boodschap zieke collega: lymfklierkanker
• Met de dezelfde ziekte geconfronteerd – nu 

als werkgever
• Hoe ga je daarmee om?
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Overwegingen

• Hoe kunnen we de missie ‘de ander tot bloei brengen’ als 
werkgever toepassen in deze situatie?

• Wat betekent dat dan voor ons als werkgever?
• Hoe gaan we als collega’s met onze zieke collega om op de 

werkvloer?
• Wat betekent dat voor de business?
• Wat vragen we in professioneel opzicht van onze zieke collega?
• Hoe gaan we om met de loondoorbetaling?



6

Reactie zieke collega

• Inmiddels ongeveer 1,5 jaar verder
• Waardering voor de omgang en aanpak vanuit de werkgever

• Vrijheid om te blijven werken, flexibel waar nodig is
• Nooit zorgen hoeven maken of er wel brood op de plank is
• Werken met plezier zorgt voor afleiding
• Contact met collega’s voelt als steun

• Belang vier basisbehoeften in werk: 
• Bestaanszekerheid, autonomie, verbinding/relaties aangaan, 

talenten inzetten
• Werk als behandeldoel: écht perspectief!



7

Het andere perspectief: risico’s

• Niet op zichzelf bekijken, maar altijd belichten in perspectief van 
de totale organisatie

• Wat zijn de consequenties als we onze collega met kanker na 2 
jaar ziekte in dienst houden?

• Recidiverisico
• Hele WVP-traject begint dan van voor af aan

• Hogere gedifferentieerde werkgeverspremies
• Risico op late na-effecten
• Psychische/mentale risico’s
• Vermoeidheid na kanker
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Aanbeveling

Drempels wegnemen
1. BACO (bedrijfsarts die gespecialiseerd is in begeleiding van 

mensen met kanker)
• Werk als behandeldoel

2. No-riskpolis
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Draagvlak? Ja!
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Tot slot

“Een écht vangnet is behoud van werk!”


