Bouw mee aan goed werkgeverschap bij kanker
Uw mening als leidinggevende telt
Misschien heeft u het zelf al ervaren: in het gesprek tussen u en uw werknemer met een diagnose
kanker blijft kanker vaak onder de oppervlakte. Terwijl open communicatie tijdens het hele proces van
diagnose tot werkhervatting juist zo waardevol is.
Hulp bij goede begeleiding
Gefinancierd door KWF Kankerbestrijding ontwikkelen we daarom een online toolbox: een speciale
website voor werkgevers, die u helpt en ondersteunt bij de begeleiding van uw werknemer.
Doe mee aan ons onderzoek
Als u op dit moment als leidinggevende, hr-, case- of verzuimmanager een werknemer met kanker
begeleidt, willen we u vragen mee te doen aan ons onderzoek.
Meedoen betekent:
- dat u toegang krijgt tot onze online toolbox tijdens de begeleiding van uw werknemer en
- dat u na 6 weken uw ervaringen met ons deelt: wat werkt, wat mist u, waar kan het beter?
Met uw bevindingen passen we de toolbox vervolgens aan en maken we deze praktisch inzetbaar voor
alle werkgevers.
Dit kunt u verwachten
1. Zodra u zich ingeschreven heeft, ontvangt u een mailtje met de naam en url van onze toolbox.
2. In de toolbox vindt u
a. concrete tips voor de verschillende fasen van re-integratie plus
b. voorbeeldfilmpjes en checklists voor soms lastige gesprekken.
3. Na zes weken krijgt u een digitale vragenlijst over de toolbox. Daarin vragen we bijvoorbeeld hoe
vaak u de toolbox heeft bekeken en in hoeverre de toolbox helpt bij de begeleiding van uw
werknemer. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.
4. Vervolgens bellen we u om uw antwoorden te bespreken. Dit telefoongesprek plant u in wanneer
het uitkomt en duurt ongeveer 15 minuten.
Goed om te weten
Het onderzoek is uiteraard AVG-proof. Uw werknemer wordt niet betrokken bij het onderzoek.
Hoe kan ik mij inschrijven?
Via de QR-code of URL komt u direct bij het inschrijfformulier. Ook kunt u er meer
informatie over het onderzoek vinden. Als u eerst een telefonisch toelichting wilt,
dan kunt u dat ook aangeven.
https://amccoronelinstituut.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bDbSEixCObzvFw9
Wie wij zijn
Wij: dat zijn de onderzoekers van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (van het Amsterdam
UMC, locatie AMC) en van de Universiteit Maastricht. Samen onderzoeken we onder de projectnaam
MiLES hoe werknemers succesvol re-integreren na een diagnose kanker.
Heeft u een vraag?
Bel of mail mij gerust als u meer wilt weten. Tussen 9.00 en 17.00 uur ben ik te bereiken op 020-566
4878. Of stuur een mailtje naar m.a.greidanus@amc.nl
Met vriendelijke groeten,
ook namens ons onderzoeksteam,
Drs. Michiel A. Greidanus
Onderzoeker MiLES project
Amsterdam UMC, locatie AMC

