Wat bedoel je met ‘het netwerk’, Katelijne?
We overleggen met de behandelende arts, de
werkgever, begeleidende diensten,...
Maar vaak kan dit ook zelfstandig opgenomen
worden. Maar dat vraagt uiteraard enige
voorbereiding waar we graag bij helpen.
Verder volgen we de persoon ook op tijdens de
werkhervatting.

Op de koffie met...
Katelijne VANWALLEGHEM

In deze rubriek gaan we op de koffie bij een bekend
iemand of een Oostendse organisatie. Deze keer
gingen we langs bij Katelijne die werkt voor ‘RENTREE’.

En daarmee is de kous af?
Nee... we volgen iedereen op tot we aan de hand
van een afsluitend gesprek terugkijken op het
traject op vlak van werk.
Samen stellen we dan ook nog enkele aandachtspunten op waarmee in de toekomst rekening kan gehouden worden.
Blijven jullie de mensen met gezondheidsproblemen volgen tot ze opnieuw aan de
slag zijn?
Het is zo dat een RENTREE traject afgesloten
wordt voor de duurtijd van één jaar.
Indien het werk binnen het jaar hervat is, volgen we de tewerkstelling samen op. Dit kan
via een persoonlijk gesprek, telefonisch of per
mail gebeuren.
Let wel, binnen RENTREE sluiten we een
inspanningsverbintenis af, geen resultaatsverbintenis. Dus ook als er geen werkhervatting is, kunnen mensen bij ons terecht voor de
duurtijd van één jaar.

Hoe gaan jullie concreet te werk?
Het is zo dat elke begeleiding eigenlijk een
uniek traject is.

Goede namiddag Katelijne, bedankt dat we
op jou mogen rekenen voor een interview
voor ‘t Opkikkertje.
Geen probleem, jullie zijn zeker welkom. Neem
plaats en ik schenk ondertussen wat koffie in.

Wanneer werd RENTREE opgestart?
RENTREE is gestart met een pilootproject in
West-Vlaanderen en sinds september 2017 is
het project uitgerold over gans Vlaanderen.
Is er een voorwaarde vooraleer iemand bij
jullie kan aankloppen?
Er is inderdaad wel een voorwaarde.

Jij werkt voor RENTREE. Vertel...
Wel, RENTREE is er voor mensen die na een
kankerbehandeling terug stappen willen zetten naar werk.
Het is een traject voor voor werknemers die
na een kankerbehandeling terug aan het werk
willen of graag willen blijven werken tijdens
hun behandeling. Maar zéker ook voor mensen
die tijdens hun ziekte werkzoekend werden én
voor mensen die bij de diagnose aan het werk
waren als loontrekkende of ambtenaar.
Het traject is uniek en op maat en is gratis.
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Om te kunnen deelnemen aan RENTREE
moeten de mensen aan het werk geweest zijn
op het moment van de diagnose.
Werken jullie enkel met mensen die herstellen van kanker?
Inderdaad... we werken met mensen die herstellend zijn of die na een succesvolle behandeling terug aan de slag willen.
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We doorlopen wél meestal enkele stappen:
We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we uitleg geven over onze
werking. Uiteraard beluisteren we ook de verwachtingen van de persoon die voor ons zit!
In de voorbereidende fase, net na het kennismakingsgesprek, peilen we welke impact de
ziekte heeft op het functioneren.

Wat is jouw taak binnen het project?
RENTREE is er omdat het niet altijd evident
is om na een kankerbehandeling terug aan de
slag te gaan. Vaak hebben mensen heel wat
vragen over hun terugkeer... wat héél normaal
is.

Uiteraard wijzen we ook op de wettelijke aspecten van een reïntegratie en vormen we
samen met de patiënt een duidelijke kijk op
werkhervatting aan de hand van tips, tricks en
oriëntering,…
Aan de hand van ons RENTREE-plan helpen
we bij het concreet maken van de plannen rond
terugkeer of zoektocht naar een nieuwe job.

Als RENTREE coach ben ik de vertrouwenspersoon die je ook kan informeren over je rechten en je plichten. Je krijgt tips over hoe je het
gesprek met collega’s en/of werkgever kan aangaan… Kortom, je zet met meer vertrouwen de
stap naar werk.

Indien gewenst kan de RENTREE-coach in
deze fase zelf ook mee overleggen met het
netwerk.
5

www.bmliko.com

Uit ervaring weet ik dat niet
enkel het herstel van kanker
voor de nodige problemen zorgt
om terug aan de slag te gaan.
Vaak verglijden patiënten
ook in een depressie... Een
periode waar alles zwart-wit
lijkt en er weinig hoop op een
Je zei bij de aanvang van het gesprek dat
RENTREE gratis is.
Maar wie vergoedt jullie werking dan?
RENTREE is gratis dankzij de financiële steun
van ‘Kom op tegen Kanker’.

toekomst is.
Zijn jullie voldoende gespecialiseerd om
mensen met een depressie te werken?
Ons traject is er om mensen te ondersteunen bij
stappen naar werk(hervatting).

In heel Vlaanderen zijn er zo een 20-tal
Rentree-coaches actief. Is dat niet weinig
over gans Vlaanderen?
Wel, elke coach heeft een eigen regio waarin
trajecten worden opgestart. Hierdoor worden
de trajecten verdeeld over de verschillende regio’s.

Vanuit RENTREE vinden we het héél belangrijk
om mensen op een correcte manier door te verwijzen. Wij doen dit evenwel enkel vanuit een
adviserende rol.
Kan men zomaar bij jullie binnenstappen?
Het is verstandiger om éérst contact met ons op
te nemen via info@rentree.eu of telefonisch
via 0487/907 480.
Zo kunnen we een kennismakingsgesprek inplannen om zo snel mogelijk met de persoon
aan de slag te gaan.

Ikzelf heb een tijdje terug kanker gehad.
Jammer genoeg heeft geen enkele dokter,
specialist, adviserend arts of ziekenhuis
me met jullie in contact gebracht.
Hoe komt dit?
In diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra
vind je onze folders terug en wij geven ook infosessies in ziekenhuizen. Het is wel zo dat de
vraag naar werk vaak pas naar boven komt na
een behandeling of op het einde van de behandeling.
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Bedankt voor het verhelderend gesprek,
Katelijne.
Wij duimen voor het vele goede werk dat
jullie verrichten.
Geen dank, we zijn blij dat we ons project
mochten voorstellen aan De Beweging.
6

www.bmliko.com

