werk & kanker in bedrijf en organisatie

Kanker treft niet alleen degene die de ziekte heeft, maar de hele omgeving dus ook
de werkplek. Werkgevers hebben zorg voor zieke werknemers, maar het is lastig
deze zorg juist vorm te geven.
Op kanker rust nog vaak een taboe. Mag je met iemand die in een intensieve
chemokuur zit een gesprek hebben over ziekteverzuim, werkhervatting of
perspectief? Hoe zit het met de wet- en regelgeving? Wat is de impact voor de
afdeling en collega’s en hoe kun je hier als organisatie in ondersteunen?
Dit zijn slechts enkele thema’s waar een organisatie mee te maken krijgt. Vanuit
Hamelhuys eXtern bieden wij ondersteuning en begeleiding. Onze trainers en
coaches zijn allen professioneel geschoold in de diverse disciplines. Zij dragen
Stichting Hamelhuys, inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten, een
warm hart toe en werken tegen gereduceerd tarief. U krijgt kwaliteit tegen een
marktconforme prijs en een deel van de opbrengst gaat naar de stichting.
Hiermee zorgt u niet alleen voor uw eigen medewerkers, maar laat u ook uw
maatschappelijke betrokkenheid zien.
U kunt bij Hamelhuys eXtern terecht voor:
Lezingen
Workshops
Trainingen
Coaching
Incompany trajecten
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Lezingen
Hamelhuys eXtern verzorgt lezingen over diverse
onderwerpen die raken aan het thema kanker.
U kunt hierbij denken aan: actuale stand van zaken met
betrekking tot de wet- en regelgeving, kanker & voeding,
ik ben genezen verklaard, wat nu?, financiële aspecten
van kanker en stressmanagement.
Hier geldt: wij werken vraaggericht dus u kunt zelf thema’s aandragen.

Workshops
Ruiken aan een onderwerp, handvatten of nieuwe
inzichten verkrijgen?
Neem deel aan één van onze workshops.
Voor team, afdeling, P&O, leidinggevenden en
bestuurders.

Trainingen

Wij geven trainingen op het gebied van:
communicatie & gespreksvoering, stressmanagement,
kanker & Loopbaan, teamontwikkeling, omgaan met
vermoeidheid.
Ook hier geldt: wij werken vraaggericht dus u kunt
zelf thema’s aandragen.
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Coaching
U wilt natuurlijk het beste voor uw medewerkers.
Wanneer ze voor uitdagingen staan, nieuwe
verantwoordelijkheden krijgen waar ze aan moeten
wennen of wanneer de samenwerking met collega's
en/of afdelingen stroef verloopt.
Rondom het thema kanker is dit niet anders.
Onder professionele begeleiding van de coach
werken uw mensen aan de thema’s die hen belemmeren en (her)ontdekken ze de
kwaliteiten die hen verder helpen.
Thermometer
Wilt u aan de slag met de cultuurontwikkeling van uw organisatie?
De thermometer brengt de waarden en normen van de organisatie in kaart en
laat zien welke behoeftes worden weerspiegeld.
Hoe scoort u bijvoorbeeld op veiligheid en communicatie? Zijn de secundaire
arbeidsvoorwaarden wel goed afgestemd op de medewerkers of liggen de
behoeftes toch anders?
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Wat is Hamelhuys
Sichting Hamelhuys is een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.
Hier kunnen bezoekers terecht voor lotgenotencontact, een luisterend oor,
informatie, lichaamgerichte behandelingen en activiteiten.
Tijdens de openingsuren kan iedereen gewoon binnen lopen, er is geen
verwijzing nodig van een specialist en voor de activiteiten betalen de deelnemers
een kleine bijdrage.
De stichting heeft de ANBI-status, werkt uitsluitend met vrijwilligers en is volledig
afhankelijk van donaties en fondsen.
Team Hamelhuys eXtern
Wij hebben een multidisciplinair team van zelfstandige professionals die ook
vanuit een eigen praktijk werken.
Kernwaarden zijn: kwaliteit, integriteit en betrokkenheid.
Daar waar nodig kunnen wij een beroep doen op professionals uit ons netwerk.
Bent u geïnteresseerd in wat Hamelhuys eXtern voor u of uw organistie kan
betekenen, neem dan contact op voor een oriënterend grsprek.
Josje Hamel
Marieke Bossina

0634 339384
0629 581050

info@hamelhuys.nl
info@mariekebossina.nl
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