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8000 werknemers worden per jaar geconfronteerd met borstkanker. Een diagnose die je wereld op de kop zet.
Niet alleen de borstkankerpatiënt, maar ook de werkgever en collega’s moeten aan de slag om er alles aan te
doen dat je je werk behoudt. Want met een gemiddelde verzuimduur van 380 dagen vraagt dat veel van alle
betrokkenen.
Maar hoe doe jij dat? Hoe hou je zelf de regie, ook op momenten dat je wel iets anders aan je hoofd hebt
tijdens de behandeling. Nadenken over behoud van je baan/werk begint al direct na de diagnose en is van
groot belang. Soms jaren nadat je je behandeling hebt afgerond wordt je nog geconfronteerd met de late
gevolgen van borstkanker die ook van invloed kunnen zijn op je werk. Hoe kun je werk zo inrichten dat het ook
dan nog bij je blijft passen? En wie helpt je daarbij?
Tijdens deze rondetafelsessies staat het beantwoord krijgen van al je vragen centraal en krijgt je praktische
handvatten aangereikt.
Je kunt een keuze maken uit 6 verschillende thema’s.

1 DE ROL VAN HET UWV DOOR ANNE POLAK
•
•
•
•
•

Wat zijn de 2 kerntaken van het UWV bij de beoordeling van uw WIA rechten?
Welke rol speelt daarbij de verzekeringsarts?
Welke rol speelt daarbij de arbeidsdeskundige?
Wat is de rol van de oncologisch consulent van het UWV?
Hoe kun je jezelf op een beoordeling door het UWV voorbereiden?

2 WERKEN ALS ONDERDEEL VAN HERSTEL DOOR JOSÉ PROVOOST

Werken na kanker geeft weer structuur aan je leven en kan tegelijkertijd confronterend zijn. Toch kan werk een
belangrijk onderdeel van herstel zijn. Klachten als vermoeidheid, gebrek aan concentratie en een verminderend
geheugen op het werk kan lastig zijn.
Je zit met vragen als:
•
•
•
•

“Kan ik nog wel werken?”,
“Wat betekent werken tijdens mijn herstel?” en
“Hoe bouw ik verantwoord mijn uren op?”
Deze workshop biedt handvaten bij het hervatten van werk tijdens en na de medische behandelingen.
Verder geven we concrete adviezen die belangrijk zijn bij verder herstel.

3 ZZP-ER WORDEN EN KANKER DOOR ROB VIDELER EN SABINE WERNARS

Kanker en werk is een veelbesproken thema. Maar wat als je je baan verliest? Misschien is ondernemen voor
jou een optie.
Tijdens deze interactieve sessie:
•
•
•

ga je onderzoeken of zelfstandig ondernemerschap iets voor jou is
krijg je tips en adviezen voor het starten van een eigen onderneming
gaan we in op de valkuilen én voordelen van zelfstandig ondernemerschap

Na deze sessie:
heb je, als ondernemer (in spe) een directe hulplijn voor al je vragen!

4 DE WET POORTWACHTE R DOOR MARINA FRANSEN

Werken en ziek zijn, daar heeft de overheid regels voor gemaakt en gebundeld in de Wet Verbetering
Poortwachter. De strikt omlijnde protocollen zijn een handvat voor werkgevers en werknemers om samen te
werken aan een effectieve inzetbaarheid van de werknemer. Helaas blijkt uit de praktijk dat het allemaal niet
altijd zo gemakkelijk gaat als hierboven beschreven met alle gevolgen van dien. Tijdens deze workshop worden
de zakelijke en menselijke kanten van de wetgeving bekeken en met elkaar besproken.
–
–
–
–
–

Wat kan jij als werknemer ondernemen om niet ondergesneeuwd te raken in deze soms harde
zakelijke kant?
Wanneer kan en mag er actie verwacht worden van zowel werkgever als werknemer?
Hoe kun je er voor zorgen dat je gehoord wordt door zowel bedrijfsarts als werkgever?
Wat kun je zelf doen en welke verantwoordelijkheden heb je zelf?
Hoe gaat dat als de WIA-keuring voorbij is en er nog sprake is van medische klachten?

Een interessante en interactieve workshop waarbij jij als cliënt, patiënt of (ex)werknemer centraal staat.
5 INVLOED ‘LATE GEVOLGEN’ VAN KANKER OP WERK DOOR ANJO BLOE MEN

Ik wil jullie in deze workshop meenemen in mijn verhaal vanaf de diagnose borstkanker in 2011 en het moment
van nu. Mijn verhaal laat zien hoe makkelijk dingen mis kunnen lopen, maar ook hoe complex het is voor zowel
werknemer als werkgever om samen de juiste weg te vinden.
Voor mij is het een heel proces geweest met vallen en opstaan om uiteindelijk de juiste balans te vinden in mijn
beperkingen en mijn werk. Ja ik ga nu weer met plezier elke dag naar mijn werk, wat ik een ieder gun. Ik vind
het belangrijk dat we tijdens deze workshop ook met elkaar in gesprek gaan over de problemen die men
ervaart met werken tijdens behandelingen, re-integratie en ook over de late effecten behandeling in relatie tot
werk.
Bekijk hier de oproep van Anjo

6 DE ROL VAN DE BEDRIJFSARTS ONCOLOGIE ( BACO) DOOR TON JENNE R

Word jij wel gehoord door je leidinggevende, je collega’s, je bedrijfsarts?
–
–
–
–
–
–
–

Wat moet ik mijn leidinggevende en collega’s vertellen?
Welke interventiemogelijkheden helpen mij om weer goed terug te keren naar mijn werk?
Mag ik wel werken tijdens de behandelingen?
Hoe kan ik mijn werk weer opbouwen na de behandelingen?
Hoe bespreek ik mijn terugkeer in het werk met mijn bedrijfsarts?
Wanneer en hoe kan ik een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) inschakelen?
Als ik ergens ga solliciteren, vertel ik dan dat ik kanker heb gehad?

Deze vragen (en nog veel meer) kunnen ter sprake komen in deze workshop.
KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DE RONDE TAFEL SESSIES EN DE OVERIGE WORKSHOPS NAAR

