TIP

Hoe sneller je in gesprek
blijft met je werknemer,
hoe groter de kans dat
deze terugkeert op
de werkvloer

wist je dat
kanker zelden volledige
arbeidsongeschiktheid
betekent
De diagnose kanker is ingrijpend. Het confronteert je medewerker, jezelf en directe
collega’s met een levensbedreigende ziekte. Iedereen reageert daar anders op.
Ook speelt werk in ieders leven een andere rol. En de kijk op werk kan veranderen
door de ervaring met kanker. Dit maakt dat de afstemming over het werk met je
medewerker maatwerk is. De patiëntenbeweging Levenmetkanker helpt je hierbij,
met informatie en ondersteuning voor werknemer en werkgever.

wist je dat

TIP

Doorwerken
met kanker kan,
ook tijdens de
behandeling

tussen de 60% en 90%
van de werknemers
met kanker binnen
1,5 jaar het werk wil
hervatten

Kanker en werk
Levenmetkanker ondersteunt je hierbij

Gratis informatie voor werkgever en werknemer
• Website www.kankerenwerk.nl voor werkgevers en HR professionals met tips en handreikingen om medewerkers met kanker
goede begeleiding te bieden. Met gratis brochures die je kunt downloaden of bestellen (o.a. in samenwerking met VNO-NCW).
• Website www.kanker.nl/werk voor werknemers en zpp’ers met relevante informatie over kanker en werk. Met gratis
WERKwijzers die handvatten bieden om in gesprek te gaan met zorgverleners over de werksituatie.

Advies op maat
• Via de website www.kankerenwerk.nl vind je ervaringsdeskundige ambassadeurs voor (online) advies, kortstondige
begeleiding en workshops voor managementkader en HR professionals. Met o.a. informatie over wet- en regelgeving,
tips uit eigen ervaring en aandacht voor gesprekstechnieken.

Gratis e-learning voor mensen met kanker
• Online workshops op www.kanker.nl/werk:
- E-learning ‘Communiceren op het werk’ leert werknemers hun ziekte op een effectieve manier te bespreken.
- E-learning ‘Starten als zelfstandig ondernemer’ helpt bij keuzes rond het starten als zzp’er.
Voor workshops op maat hebben we geen winstoogmerk en hanteren we kostprijs. Prijs op aanvraag.
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