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Voor wie?

• Op moment van diagnose kanker 
tewerkgesteld zijn

• Mogelijk statuut bij start Rentree:

– Werknemer op ziekte die wil re-integreren 

– Werknemer met ondersteuningsnood

– Werkzoekende op ziekte of RVA 

• Niet voor zelfstandigen



Wat?

• Flow Rentree 
> werknemer 
> werkzoekende



Aan de slag!





Stelling 1:

Bij ons in de werking, komt het 
thema werk aan bod in het 

revalidatieproces.



Stelling 1:
Bij ons in de werking, komt het thema werk aan bod 

in het revalidatieproces.

– Motiveer: Waarom wel? Waarom (nog) niet?

– Wanneer en hoe komt dit aan bod?

– Wie is verantwoordelijk voor opvolging en 
coördinatie?

– Via welke informatiekanalen is de persoon hiervan 
op de hoogte?

– Wat loopt er goed? Wat kan er beter?



Stelling 2:

Bij de kennismaking met elke 
nieuwe patiënt, informeer IK naar 

de werksituatie.



Stelling 2:
Bij de kennismaking met elke nieuwe patiënt, 

informeer IK naar de werksituatie?

– Bij welke patiënt wel of juist niet? (leeftijd, 
diagnose, fase van de behandeling…)

– Waarom bespreek je het niet? 
Wat zijn drempels die je ervaart?

– Wat zijn redenen om het wel te bevragen?

– Is er een verschil tov andere diagnoses dan 
kanker?



Tips

• Bewustzijn en sensibilisering van alle betrokken 
diensten (oncologen, verpleegkundigen, sociale 
dienst, psycholoog,…) rond:

• Belang van werk voor patiënt

• Werk kan (hoeft niet) al vroeg na diagnose een  
bezorgdheid zijn van de patiënt

• Kennis van beroepsactieve leeftijd

• Veranderingen in beleid (activering)

• Werk als onderdeel van revalidatie



Tips : hoe?

• Structuur, procedures rond thema werk inbouwen 
Vb. duidelijke rolverdeling, vast aanspreekpersoon, 
wie en wanneer komt werk ter sprake in het traject, kennis 
van doorverwijsmogelijkheden
Good practice: Zorgpad Werk

• Infosessies voor patiënten rond het thema werk, 
al dan niet ingebed in oncologisch revalidatieprogramma 
(good practice: prinksessies)

• Visibiliteit van het thema werk op de afdeling of 
wachtruimtes

• Mogelijkheid geven om in de organisatie een gesprek met 
externe coach ikv werk te laten doorgaan: brug zorg en 
werk



Tips: voorbeeldvragen

• "Ik zou graag ook even polsen naar jouw 
werksituatie. Hoe is die op dit moment? "

• Mogelijkheid tot doorvragen:
– "wat is je job/functie? waar werk je?"
– "zijn ze op het werk op de hoogte van je ziekte? hoe 

verloopt het contact met collega’s, leidinggevende?"
– "is het duidelijk welke administratie je in orde moet 

brengen?”
– "welke rol speelt werk op dit moment in jouw 

leven? Is het iets wat momenteel ver van je bed staat 
of ben je er toch mee bezig?"



Tips rond re-integratie

• Succesvolle re-integratie

– begint reeds bij de diagnose

– gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever én 
werknemer

• Patiënt is zelf eigenaar van re-integratie traject 
door goede voorbereiding!

– Schema van de 5A's



Arbeidsorganisatie

Arbeidsregime, 
uurrooster, aantal 
uren, verloning, 
mogelijkheden tot 
nascholing

Omgeving, 
arbeidsmiddelen, 
inrichting werkplaats, 
fysieke belasting, 
veiligheid

Relaties in de 
werksituatie met 
collega’s, 
leidinggevenden, 
derden

Taken: aard, 
complexiteit, variatie, 
duidelijkheid, 
belasting

Arbeids-

inhoud

Arbeids-

verhou-
dingen

Arbeids-

voorwaar
den

Arbeids-

omstandig
heden



Arbeidsvoorwaarden

• Werkhervatting via progressieve 
tewerkstelling 

• Alternatieven: vakantiedagen 
spreiden, onbetaald 
verlof, loopbaanonderbreking...

• Inzet van Vlaamse ondersteuningspremie

22



Arbeidsverhoudingen

• Adviseer om contact te houden met het 
werk ikv fade out!



Arbeidsomstandigheden



Arbeidsinhoud

“Wat me toen erg gekwetst heeft, is dat het 
bedrijf me een minder interessante functie wilde 
geven die zogenaamd beter bij me zou passen. Ik 
had echt het gevoel dat ik een hokje werd 
gestopt omdat ik ziek was geweest. Maar tijdens 
mijn ziekteverlof had ik veel nagedacht en ik 
wilde voortaan doen wat ik echt graag doe, ik 
was net op zoek naar een uitdaging.”

Bron: Tiedtke ea, 2012



Arbeidsinhoud

Erkenning kunde en kwetsbaarheid (én-én) 
Slingerbeweging!

Valkuil:
Patiënt: overschatten, 
“Doe gewoon”
Werkgever: 100% functioneren

Valkuil:
Patiënt: onderschatten,
“houd rekening met me”
Werkgever: fragiel vogeltje

KWETSBAARHEIDBEKWAAMHEID



Arbeidsorganisatie

• Omvat het beleid van een werkgever rond re-
integratie na ziekte.

• Werkgever met vragen doorverwijzen naar: 



Doorverwijzen, naar wie?



Contactgegevens - meer info? 

Rentree: 

Aanmeldingspunt (dispatch): 0487 90 74 80

info@rentree.eu - www.rentree.eu

Kom op voor Werk: http://www.fegob.be/opleiding

Loopbaanbegeleiding: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

VDAB: https://www.vdab.be/arbeidshandicap

mailto:info@rentree.eu
http://www.rentree.eu/
http://www.fegob.be/opleiding
http://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding
https://www.vdab.be/arbeidshandicap







