De groei van
HumanCapitalCare
Waar HumanCapitalCare in 2001 startte als arbodienstverlener, groeiden we uit
tot partner voor werkend Nederland met een eigen aanpak voor gezond, gemotiveerd
en competent werken. We combineren medisch advies met persoonlijk &
organisatieadvies, ondersteund door slimme IT-systemen die we zelf ontwikkelen.

HumanCapitalCare
anno 2020
HumanCapitalCare versterkt organisaties
op het gebied van gezond, gemotiveerd
en competent werken. Voor én met onze
grootzakelijke klanten. Vanuit onze
regiokantoren en met ruim 500 collega’s
hebben we een landelijke dekking met een
klantgerichte aanpak.
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Michel Verwoest algemeen
directeur HumanTotalCare
Hij volgt Wim Huijbregts, die de basis
legde voor HumanTotalCare, op.

Bas van Pelt
algemeen directeur
HumanCapitalCare
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HumanCapitalCare
neemt Bedrijfsartsen5/
5kwadraat over
Deze overname verstevigt de positie van
HumanCapitalCare in Zuidwest Nederland.

HumanCapitalCare
neemt Arboned over
Door de overname van ArboNed (inclusief
Mensely) groeien van we van 350 naar
1.250 medewerkers en kiezen we voor een
nieuwe positionering. HumanCapitalCare
richt zich op de grootzakelijke markt.
ArboNed wordt de arbodienstverlener voor
het midden- en kleinbedrijf. Mensely
ondersteunt organisaties die zelf de regie
hebben over hun verzuimproces.
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Arbodienst Schermer
Trommel & De Jong
wordt overgenomen

Oprichting
HumanTotalCare
We richten HumanTotalCare op als holding
voor HumanCapitalCare. Daarnaast wordt
er een strategisch partnership aangegaan
met CZ en wordt de eigen arbodienst van
CZ (Bedrijf & Gezondheid) overgenomen
door HumanCapitalCare.

2007

Dit is de eerste van een reeks van kleinere
overnames. Bij deze overname komen er 50
medewerkers bij, waarmee het totaal op 200
medewerkers komt.
Deze overname betekent ook een
grotere spreiding binnen Nederland.

Introductie e -care
2005

Overname Arbo
Adviesdienst Maashorst

HumanCapitalCare is de eerste
arbodienstverlener met een eigen
ontwikkelafdeling op het gebied van
automatisering, ICT en datascience.
Met het door ons ontwikkelde e-care
automatiseren we het registreren
van ziek- en hersteldmeldingen.

2004

Een belangrijke overname waardoor meer
bedrijfsartsen en andere professionals
bij ons in dienst kwamen. Het aantal
medewerkers groeide naar 100.

2001

Oprichting
HumanCapitalCare
HumanCapitalCare wordt opgericht met
als algemeen directeur Wim Huijbregts en
als thuisbasis Son. In de jaren kiezen onder
andere ASML, Philips, IHC en gemeente
Eindhoven voor HumanCapitalCare.

