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PERSMEDEDELING 

Woensdag 2 december 2020 

KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW 
HILDE CREVITS  

Na kanker terug aan het werk? 48 coaches helpen om de stap te zetten 

48 coaches worden ingezet om mensen die kanker hebben gehad te begeleiden op de arbeidsmarkt. Het 
gaat om gespecialiseerde jobcoaches die mensen begeleiden na een kankerdiagnose om weer aan de slag 
te gaan. Na een proefperiode met Rentree-coaches door een samenwerking van Kom op tegen Kanker met 
De Werkplekarchitecten, zorgt VDAB nu voor een uitbreiding voor heel Vlaanderen. Dat heeft Vlaams 
minister van Werk Hilde Crevits gezegd in het Vlaams parlement. 

Sofie zou zo graag kunnen zeggen: “Ik heb kanker gehad.” Maar dat kan niet want de gevolgen van kanker 
blijven lang voelbaar. Ze wil haar werk opnieuw opnemen en er weer bij horen. Sofie is lang niet alleen. In 2017 
waren er in Vlaanderen bijna 16.000 mensen tussen 16 en 64 jaar die de diagnose kanker kregen. Zo’n 64% kan 
het werk hervatten na een kankerdiagnose. Vandaag staan 48 gespecialiseerde coaches van Rentree klaar om 
haar en lotgenoten daarbij te helpen.  

Volgens Kom op tegen Kanker is gespecialiseerde coaching broodnodig. Mensen die na een kankerdiagnose 
weer aan de slag willen, worden geconfronteerd met nevenwerkingen van de behandeling zoals 
vermoeidheid of concentratieverlies. Ook bepaalde functionele beperkingen als gevolg van een operatie 
kunnen een grote impact hebben. Bovendien zitten mensen vaak met veel vragen over hoe ze deeltijds het 
werk kunnen hervatten, wat ze moeten doen als ze opnieuw uitvallen, of ze bij hun sollicitatie moeten 
vertellen of ze kanker gehad hebben, hoe ze aangepast werk bij hun werkgever moeten aankaarten, 
enzovoort.  

Dat kan Els, kinderverzorgster, bevestigen: "Toen mijn terugkeer naderde, worstelde ik nog het meest met 
de vraag of ik me nog volledig zou kunnen geven op m’n werk. Er waren natuurlijk de lichamelijke 
beperkingen die erbij waren gekomen zoals een minder mobiele arm en rug- en kniepijn. Ik maakte me ook 
zorgen om de reacties van collega's, directie, de kinderen op mijn werk.” 

Daarom werd in 2017 Rentree opgestart. Dat deed Kom op tegen Kanker samen met De Werkplekarchitecten 
die in gespecialiseerde jobcoaches voorzien. In 2019 startten 302 mensen een rentree-traject. In 2020 staat 
de teller voorlopig op 197. Stilaan vinden meer mensen hun weg naar deze dienstverlening voor een 
succesvolle terugkeer naar een werk. 
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Na een geslaagde proefperiode schakelen deze partners VDAB in om de Rentree-
coaching uit te breiden en in heel Vlaanderen te voorzien. Intussen werden er 48 
coaches opgeleid en kunnen er veel meer mensen begeleid worden. Deze coaches 
kregen een gespecialiseerde opleiding en zullen zich samen verder professionaliseren.  

Iedereen die een kankerdiagnose heeft gehad en een vraag heeft over werk, kan bij hen terecht. VDAB 
investeert verder in deze dienstverlening zodat die kosteloos is voor iedereen die er gebruik van wil maken. 
Mensen kunnen zich informeren via www.rentree.eu en contact opnemen via het centraal nummer: 0487 90 
74 80, dat elke dag bereikbaar is tussen 9u en 16u.  

Minister van Werk, Hilde Crevits: “Het is mijn ambitie en die van de Vlaamse regering om meer langdurig 
zieken opnieuw naar werk te begeleiden. Dit initiatief toont aan dat met de juiste ondersteuning op maat 
veel mogelijk is. Ik ben blij om te zien dat de juiste organisaties rond de tafel zitten, en dat deze 
dienstverlening met steun van VDAB kan worden uitgebreid.” 

Bert Boone, dagelijks bestuurder De Werkplekarchitecten: “De Rentree-coaches zijn een goed voorbeeld 
van hoe gespecialiseerde dienstverlening eruit kan zien. In samenwerking met Kom op tegen Kanker hebben 
we deze expertise op maat van de doelgroep kunnen ontwikkelen. We zullen ons verder blijven 
professionaliseren. Er is permanente opleiding voorzien en een wisselwerking tussen alle professionele 
betrokkenen.” 

Marc Michils, Algemeen directeur, Kom op tegen Kanker: “Voor Kom op tegen Kanker is het belangrijk dat 
mensen na kanker hun leven zo kwaliteitsvol mogelijk kunnen verder zetten. Een vlotte werkhervatting 
hoort daar voor velen bij. We investeerden dan ook graag in Rentree om de dienstverlening uit de 
startblokken te helpen. En we zien dat het een grote meerwaarde biedt. Daarom zijn we blij dat we dit 
initiatief samen met de Werkplekarchitecten en VDAB kunnen verder zetten.” 

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “Dit is een mooie samenwerking waar we graag onze 
schouders onder zetten. Door hierin te investeren, willen we mensen die door kanker langdurig ziek zijn 
geweest, terug naar werk begeleiden. De Werkplekarchitecten zijn professionals in gespecialiseerde 
coaching en zijn dus goed geplaatst om deze dienstverlening te voorzien. Samen met Kom op Tegen Kanker 
zullen we de mensen die er nood aan hebben, naar hen doorverwijzen.” 

Meer informatie: www.rentree.eu   

Contactpersonen 

Arne De Brabandere  
Woordvoerder  
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 
0496 02 98 89 
  
Bert Boone 
Dagelijks bestuurder  
De Werkplekarchitecten  
0473 23 12 15 
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Ward Rommel 
Expert kankerzorg 
Kom op tegen Kanker 
0470 22 63 63 
  
Joke Van Bommel 
Woordvoerder  
VDAB 
0499 41 81 35 
 


