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RE-TURN
ONDERSTEUNT BIJ WERK EN KANKER
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-integratie
trajecten, 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
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Tijd

Diagnose
•
•
•

De impact van de diagnose heeft alle ruimte nodig in deze fase.
Het werkvermogen is laag maar werk is even niet zo belangrijk.
Voor de werkgever past een rol op de achtergrond.

Behandelingen
•
•
•
•

Behandelingen zijn op zichzelf ziekmakend. Dit maakt het lastig hierop in te
spelen, ook voor de werkgever.
Als het behandelplan gereed is, kunnen afspraken gemaakt worden over
contactmomenten.
Het is nuttig om ook inhoudelijk contact over werk te hebben, niet alleen over de
medische voortgang.
Werken kan en mag, maar naar vermogen, nooit voluit.

Herstel* en re-integratie
•
•
•
•
•

Langetermijngevolgen als vermoeidheid, geheugenproblemen en wisselende
belastbaarheid hebben in de werkomgeving meer impact dan thuis.
Balans tussen werk, privé en herstel moet worden gevonden en regelmatig bijgesteld.
Deskundige ondersteuning voor werknemer en werkgever vergroot de kans op
succesvolle re-integratie.
Structuur is belangrijk om toekomstige uitval te voorkomen en de duurzaamheid
van de re-integratie te waarborgen.
Ups en downs horen erbij. Re-integratie is hard werken en een kwestie van lange adem.

Duurzaamheid
•
•

Controles in het ziekenhuis geven stress en kunnen functioneren tijdelijk beïnvloeden.
Effectief communiceren over ziekte en gezondheid op de werkvloer kan nog
steeds complex zijn.

* Niet iedereen geneest. Mensen die niet genezen kunnen
evenwel bezig zijn herstel en werkwensen hebben. Ook dan
kan goede begeleiding helpen.
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