RE-TURN
ONDERSTEUNT BIJ WERK EN KANKER

Werkkracht bij kanker
Werk bij kanker is belangrijk. Het helpt mensen na hun behandeling om
het ritme van het gewone leven weer te vinden. Het is alleen niet makkelijk
om het werkzame leven weer op te pakken. Re-turn helpt daarbij. We
ondersteunen en begeleiden mensen die te maken hebben met werk
en kanker: werknemers, werkgevers, zelfstandigen of mensen met een
Ziektewet-uitkering.
Re-turn is het enige bureau dat volledig is gespecialiseerd in re-integratie
begeleiding bij kanker. Al ruim tien jaar bieden we specifieke soorten dienst
verlening, die alle zijn gebaseerd op een door ons ontwikkeld programma
met een bewezen effectiviteit: Werkkracht bij kanker.
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Tijd

Ziektefasen en werkvermogen
Hoewel elke situatie uniek is, volgt het verloop bij kanker in de meeste gevallen
hetzelfde patroon.
Onze dienstverlening begint bijna altijd in de startfase van de re-integratie,
als de primaire behandelingen zijn afgelopen. Zoals de oranje lijn aangeeft
kent een realistisch verloop van herstel en re-integratie ups en downs.

Visie
Bij een goede re-integratie gaan werk en herstel hand in hand. Dat wil
zeggen sporten, mentale ondersteuning én weer aan het werk tegelijkertijd.
Want werken aan herstel gaat beter als je daarnaast weer aan het werk
gaat en andersom. Werken geeft ritme en zin aan het leven en is gezond.
Ons programma gaat uit van het principe dat gezondheid niet per se de
afwezigheid van ziekte is, maar het vermogen om met je beperkingen om
te gaan en dan specifiek in je werkomgeving. Ons programma Werkkracht
bij kanker vormt de basis, maar onze begeleiding is altijd maatwerk, omdat
geen situatie hetzelfde is.

Aanpak
In onze begeleiding brengen we rust, structuur en perspectief. Even terug
naar die oranje lijn: die geeft ook weer dat er momenten zijn dat het
verstandiger is om even gas terug moet nemen, wanneer je minder aankunt
dan je zou willen. Daarvoor is overzicht nodig, en structuur. Daar helpen wij
mee, door zo klein mogelijk te beginnen, op te schalen waar dat nodig is en
alle aspecten van het re-integratieproces goed te monitoren. We betrekken
daar ook de leidinggevende bij en helpen met communicatie in de werk
omgeving. De voortgang leggen we vast in rapportages.

Balans
Wie re-integreert bij kanker moet met van alles rekening houden. Alleen al
het bijhouden van de weekagenda kan heel wat energie kosten. Energie die
er lang niet altijd is. Re-integratie bij kanker gaat vaak gepaard met specifieke
verschijnselen als geheugenproblemen, haperende concentratie en wisselend
belastbaar zijn. Daarom is het belangrijk om constant de balans te houden
tussen werk, herstel en privé. Re-turn helpt daarbij, coacht, spoort aan, remt
af, behoudt overzicht, focust op wat goed gaat en op wat nog niet.

Resultaat
Weten wat je kan, beseffen wat je is overkomen, bewust zijn van wat dat
betekent voor je (werkzame) toekomst – het vormt de basis voor een
duurzame inzetbaarheid in je werk; of dat in je oude baan is, een nieuwe
(in vakjargon: spoor 1 of 2) of in je eigen onderneming. Een snellere 
re-integratie is vaak het gevolg, maar dat is niet per se het doel. Een betere
en een duurzame re-integratie wel.

Twijfel? Doe de Re-turn Check
De Re-turn Check is een snel maar grondig instrument dat een analyse geeft
van de kansen op een succesvolle re-integratie. Kijk voor meer informatie op
www.re-turn.nl/check of neem contact met ons op.

Re-turn is dé verzuim- en re-integratiebegeleider bij kanker. Ons team
van re-integratieconsultants en experts weet alles over kanker en werk.
Re-turn, opgericht in 2009, is het enige bureau in Nederland dat zich
volledig heeft toegelegd op dit specialisme.
Re-turn biedt door heel het land ondersteuning in de vorm van 
re-integratietrajecten, coaching en de Re-turn Check. Werknemers met
kanker en hun leidinggevenden kunnen bij ons terecht, evenals verzekerde
zelfstandigen en mensen met een Ziektewet-uitkering.
Re-turn is er voor iedereen die met werk en kanker te maken heeft en
biedt perspectief op een nieuw werkzaam bestaan.

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

