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Hoe ga ik als werkgever om met kanker 
op de werkvloer?

Hoe werkt het proces van re-integratie?

Hoe kan ik een collega steunen?

Ik zoek advies en ondersteuning op maat 
van mijn bedrijf.

DAN IS RENTREE ZEKER 
IETS VOOR JOU!

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

Kan ik mijn werk ook geleidelijk 
hervatten?

Moet ik iets vertellen over mijn ziekte bij 
het solliciteren?

Wat als het werk toch te zwaar blijkt?

Welke jobs passen nog bij mij?

Hoe pak ik mijn zoektocht naar een 
nieuwe job aan?

NOOD AAN 
ONDERSTEUNING?

 
 016 570 560 

 info@synkroon.be

  www.synkroon.be/rentree       www.rentree.eu

 

WIL JE INFORMATIE OVER WERKEN MET KANKER?

WIL JE GRAAG BEGELEIDING OP MAAT?

CONTACTEER ONS

synkroon
actief met talent



WERKNEMER

WAT? 

Gratis begeleiding en ondersteuning door 
je eigen coach die de nodige expertise 
heeft zodat je werkhervatting of de 
zoektocht naar een nieuwe job een stuk 
makkelijker zal verlopen.

VOOR WIE?

Voor werknemers, werkzoekenden en 
zelfstandigen die na hun 
kankerbehandeling terug aan het werk 
willen of graag zouden blijven werken 
tijdens de behandeling.

WERKGEVER

WAT? 

Gratis begeleiding en ondersteuning door 
een jobcoach met de nodige expertise 
zodat de werkhervatting zo optimaal 
mogelijk kan verlopen.

VOOR WIE?

Voor werkgevers die hun (toekomstige) 
werknemer ondersteuning willen bieden bij 
hun terugkeer (of opstart) na kanker.

BEGELEIDING

KENNISMAKEN

We zitten samen om 
te luisteren naar jouw 
verhaal en iets te 
vertellen omtrent 
onze werking.

Je beslist zelf of je in 
het Rentree-traject 
wil stappen.

VOORBEREIDEN

We gaan dieper in op 
jouw terugkeer naar 
de werkvloer.

Wat komt aan bod?

 Impact kanker

 Rechten en plichten

 Tips & tricks rond werken 
tijdens/na kanker

 Ondersteunende 
premies (indien nodig)

 ...

WERKEN

We maken een plan 
van aanpak. Indien 
gewenst nemen we 
contact op met je 
werkgever of arts.

Re-integratieplan:

 Overleg met werkgever, 
HR, ...

 Bezoek op de werkvloer

 Overleg met het netwerk 
(arts, ...)

Of

Actieplan naar ander 
werk:

 Kanalen naar werk / 
vacatures

 Solliciteren na kanker

 Opvolgen sollicitaties

 Opstart andere job

OPVOLGEN

We blijven 
bereikbaar voor 
vragen en komen (op 
vraag) graag langs op 
de werkvloer.

Wat houdt dit in?

 Opvolging en 
ondersteuning

 Overleg met werkgever, 
HR, ...

 Bezoek op de werkvloer

WAAR?
Rentree vind je op verschillende locaties in heel Vlaanderen. Zowel in Vlaams Brabant als 
in Antwerpen zijn er Rentree coaches die je verder kunnen helpen. Afhankelijk van de regio 
word je doorverwezen naar de Rentree coach in je buurt!
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