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Situering 

Dienstverlening waarin mensen met/na 

kanker ondersteuning krijgen in kader 

van werkhervatting en/of 

(her)oriëntering op de arbeidsmarkt



Situering

2015-2017 Pilootproject West-Vlaanderen, KOTK & CM
Jobcentrum (emino)
125 begeleidingstrajecten

2017-2020 Uitrol van de dienstverlening in Vlaanderen, KOTK
emino, Compaan, Divergent, Synkroon, Arbeidskansen, LIV aan het werk
559 begeleidingstrajecten

2020-heden Inbedding van de dienstverlening in GOB-werking, VDAB
Alle erkende GOB’s in Vlaanderen (behalve VOKANS)
t.e.m. april 2021 336 begeleidingstrajecten



Outreachende acties en samenwerking



Samenwerking ziekenhuizen/revalidatiecentra 

1.   Opleiding Rentree-coaches

➢ UZ Gent → Kanker, behandelingen & revalidatie, nevenwerkingen, werking 

en voorstelling oncologisch centrum

➢ Oncologisch psycholoog OLV ZH Waregem → psychosociale impact kanker

➢ Heden via Cédric Hèle instituut



Samenwerking ziekenhuizen/revalidatiecentra 

2. Bekendmaking van de dienstverlening

➢ Informeren van professionals (sociale dienst, psychologen, verpleegkundig specialisten, 

artsen) a.d.h.v. mails/infosessies/telefonische contacten

➢ Infosessies voor patiënten via oncologische revalidatieprogramma’s

vb. AZ Delta Roeselare, UZ Gent, UZ Leuven,…

➢ Drukwerk: folders, affiches, infographic (!)

➔ Outreachende acties waren essentieel in kader van bereiken van de doelgroep





Samenwerking

Lotgenotengroepen



Brede stuurgroep

➢ Coördinator Rentree emino en 
Rentree-coach

➢ Onderzoeker KU Leuven

➢ Kom op tegen Kanker

➢ RIZIV

➢ VDAB

➢ Externe preventiedienst 
(arbeidsarts)

➢ Ziekenfonds (adviserend arts)

➢ Oncologisch psycholoog

➢ Oncoloog

➢ Sociale dienst ziekenhuis

➢ Werkgeversvertegenwoordiging 

➢ Ervaringsdeskundigen

➢ Vakbond



Zichtbaarheid





Uitdagingen

➢ Bereik van arts-specialisten; huisartsen

➢ Spreiding in het ziekenhuis 

➢ Bereik van bepaalde doelgroepen (vb. prostaatkanker)

➢ Rechtstreekse communicatie tussen zorgprofessional en coach

Verwachtingen? Realistisch?



Onderzoek

➢ Eindresultaten nog niet beschikbaar

➢ Maar…

✓ reeds implementatie in structurele dienstverlening VDAB

✓ interesse van beleid (VDAB, kabinetten) in resultaten 

onderzoek in kader van toekomstig beleid rond re-integratie 



Implementatie na projectperiode

➢ Eigen resultaten re-integratie trajecten positief

➢ Hoge mate van tevredenheid van de deelnemers

➢ Betrokkenheid belangrijke spelers van bij de start via stuurgroep

➢ Ambassadeurs Rentree → beleid 

➢ Inspanningen & opvolging door projecteigenaar en Kom op tegen Kanker 

(tijdig mee starten!)



Uitdagingen onderzoek & praktijk

➢ Intervisie met onderzoekers en coaches

➢ Bewuste keuze om deelnemer via coach te benaderen

➢ Verwachtingen van onderzoekers & coaches

➢ Registratie van data door verschillende coaches

➢ Nieuwe coaches gedurende project

➢ Verschillende cliëntopvolgingssystemen

➢ Motivatie van coaches voor langdurig onderzoek



TAKE HOME MESSSAGES

➢ Communicatie en opvolging 

➢ Goede voorbereiding 


