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rentree
werkhervatting na kanker



Praktisch
Voor wie?
Voor werknemers (ook zij die tijdens hun ziekte werkzoekend werden) die na 
een kankerbehandeling terug (aangepast) aan het werk willen.

Waar? 
In West-Vlaanderen: Kortrijk, Roeselare, Brugge en Oostende
Indien nodig kijken we voor een locatie bij jou in de buurt.

Ik wil terug aan de 
slag gaan op mijn 
werk. 
Hoe pak ik dat aan? 

Waarmee moet ik 
rekening houden bij 
een werkhervatting?

Ik heb nog last van 
nevenwerkingen. Hoe 
zullen mijn collega’s 
en werkgever hierop 
reageren?

Wie moet  
toestemming 
geven voor een 
werkhervatting?

Ik twijfel of ik 
mijn werk nog 
zal aankunnen. 
Wat nu?

Terug aan het werk na kanker?

Dan is Rentree  
iets voor jou!

Kan ik mijn 
werk geleidelijk 
hervatten?



Wat is Rentree?

Terug gaan werken na kanker is geen evidentie. Veel mensen botsen op 
obstakels en zitten met vragen, twijfels en onzekerheden. 

In Rentree gaan we samen op zoek naar antwoorden op die vragen. Mensen met 
kanker krijgen van ons gratis de nodige ondersteuning bij hun werkhervatting.

De werkgever en het omringend netwerk worden actief betrokken in het re-
integratieproces.  Doel is om de werkhervatting voor alle partijen zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen. 

Waarmee helpen we jou?

Iedereen is verschillend. Daarom bieden we ook verschillende begeleidings-
trajecten aan.
Je kan kiezen voor :

•	 een individueel traject met veel ondersteuning of 
•	 een minder intensief traject waarbij je handvaten aangereikt krijgt 

zodat je zelfstandig de stap naar werk kunt zetten of
•	 een traject in een vaste groep met lotgenoten.

Samen met je behandelend arts, je medisch adviseur of de mensen die jou 
omringen kan besproken worden welk begeleidingstraject het best bij jou past. 

Welk traject je ook kiest, volgende zaken komen zeker aan bod:

•	 jouw rechten en plichten in het kader van werkhervatting 
•	 in kaart brengen van eigen sterktes en beperkingen
•	 opmaak van een terugkeerplan
•	 nauwe opvolging bij de effectieve heropstart

Maak jouw Rentree op het werk



Geïnteresseerd?

Je bent welkom op één van onze infomomenten.
Neem een kijkje op onze website voor data en  

locaties of neem contact met ons op!

www.jobcentrum.be/rentree
0479 24 03 48

rentree@jobcentrum.be

Jobcentrum realiseert Rentree met de steun van 
Kom op Tegen Kanker en CM West-Vlaanderen.
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