RE-TURN
ONDERSTEUNT BIJ WERK EN KANKER

Werk bij kanker is belangrijk. Het helpt mensen na hun behandeling om het
ritme van het gewone leven weer op te pakken. Daarom willen de meeste
mensen wel weer graag aan het werk, maar hebben ze geen idee waar ze
staan. Wat kunnen ze verwachten? Hebben ze hulp nodig en zo ja, op welk
gebied? Om op die vragen een antwoord te geven hebben we de Re-turn
Check ontwikkeld.
De Re-turn Check is een snel maar grondig instrument dat uniek is in Neder
land. Het geeft een analyse van de kansen op een succesvolle re-integratie
bij kanker, waarna de cliënt zelf kan bepalen of hij daarbij ondersteuning
nodig heeft of niet.

Aanleiding
Re-turn ondersteunt al tien jaar mensen met kanker op het gebied van
werk en re-integratie. De meeste mensen benaderden ons omdat hun
re-integratie niet wilde vlotten of zelfs was vastgelopen, als gevolg van
bijvoorbeeld concentratieproblemen, vermoeidheid of geheugenverlies.

Verwachtingen
Die verschijnselen horen bij kanker en zijn in principe niet te voorkomen.
Maar de problemen die deze verschijnselen met zich mee kunnen
brengen vaak wel. Het scheelt een stuk als je van tevoren weet waar je
op moet letten en als je weet wat ‘normaal’ is. En dat geldt niet alleen
voor de mensen die het overkomt, maar ook voor hun werkgever,
collega’s, zakenpartners of klanten.

Wanneer?
Het beste moment om een Re-turn Check te doen is als de primaire
behandelingen zijn afgelopen, in de startfase van de re-integratie. Bij de
Re-turn Check wordt ingegaan op allerlei aspecten van het ziekteverloop,
het herstelproces (zowel lichamelijk als mentaal), de eventuele gevolgen
en de situatie op het werk. Daarna bespreken we de resultaten in een
persoonlijk gesprek. We betrekken ook anderen in de Re-turn Check, zoals
bijvoorbeeld de leidinggevende, of een zakenpartner (we werken namelijk
ook voor zelfstandigen). Indien voorhanden nemen we de arbeidsprognose
van de bedrijfsarts mee, evenals de visie van de arbeidsdeskundige.

Resultaat
Het eindproduct van de Re-turn Check is een verslag waarin we onze
analyse geven van de kansen op een succesvolle re-integratie bij kanker.
We beschrijven wat goed gaat, wat beter kan en waar men rekening
mee moet houden. Het verslag geeft een concreet beeld en biedt inzicht
in de eigen situatie. Zo geeft de Re-turn Check de rust en het overzicht
die nodig zijn om de juiste keuzes te maken.

“Dankzij de Re-turn Check weet
ik goed waar ik sta en dat
helpt enorm bij mijn re-integratie”

Re-turn is dé verzuim- en re-integratiebegeleider bij kanker. Ons team van
re-integratiecoaches, arbeidsdeskundigen en gespecialiseerde bedrijfsartsen
weet alles over kanker en werk, over wet en regelgeving, communicatie met
anderen en over het vinden van balans tussen werk, privé en herstel.
Re-turn biedt diverse ondersteuningstrajecten aan werknemers, werk
gevers en verwijzers. Ook verzekerde zelfstandigen kunnen bij ons terecht.
Re-turn is er voor iedereen met kanker en betaald werk en biedt perspectief
op een nieuw werkzaam bestaan.

Re-turn werkt landelijk.
Meer weten? Bel ons.
We staan je graag te woord.
Re-turn
030 - 877 03 55
contact@re-turn.nl
www.re-turn.nl

