Persbericht

Deel je kennis en ervaring over kanker en werk
Heb je als werknemer te maken (gehad) met kanker? Of heb je als leidinggevende of HR-adviseur
de verantwoordelijkheid voor iemand met kanker? En wil je jouw kennis en ervaringen delen en
leren van andere verhalen? Dan ben je van harte uitgenodigd om mee te doen aan de zogenaamde
cocreatie-sessies van I-KNOW-HOW. Tijdens de sessies wordt een tool ontwikkeld die mensen die
in dezelfde situatie zitten als jij concrete informatie en houvast kan geven. Wil je meer informatie
of je aanmelden, mail dan naar zpakataridis@dezb.nl.

Wat voor tool wordt er ontwikkeld?

In het Interreg 2 Zeeën project I-KNOW-HOW wordt een online tool ontwikkeld om werknemers met kanker
te ondersteunen bij hun terugkeer naar werk. De terugkeer naar werk blijkt vaak een ingewikkelde zoektocht
voor zowel de werknemer met kanker als voor de werkgever. Er bestaat geen blauwdruk voor.

Concrete handvatten

In de tool wordt zichtbaar gemaakt welke dilemma’s werknemers en werkgevers kunnen tegenkomen tijdens
het re-integratietraject. De aangereikte kennis en adviezen geven meer inzicht in het totale re-integratieproces
en een beter begrip van de gezamenlijke verantwoordelijkheden die werkgevers en werknemers hierin hebben.
Met behulp van de tool kunnen werknemers en werkgevers zich beter verplaatsen in elkaars situatie en in
de rollen die collega’s, bedrijfsartsen en medisch specialisten hierin spelen. Er worden concrete handvatten
gegeven om de samenwerking in het re-integratieproces op een constructieve manier vorm te geven.

Cocreatie-sessies

De online tool wordt niet alleen voor, maar ook samen met de direct betrokkenen ontwikkeld. Werknemers
met kanker en werkgevers kijken gedurende het hele ontwikkelproces kritisch mee en leveren input aan zowel
de inhoud als de vormgeving van de tool. In zogenaamde cocreatie-sessies worden ervaringen en expertise
uitgewisseld en wordt de tool steeds meer toepasbaar gemaakt voor alle werknemers en werkgevers die te
maken hebben met kanker. Voor werknemers en werkgevers worden aparte (online)sessies georganiseerd.
Per sessie nemen vier ervaringsdeskundigen deel en twee begeleiders vanuit het I-KNOW-HOW projectteam.
I-KNOW-HOW is een Interreg-project waar aan wordt gewerkt door: ZB| Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland, HZ University of Applied Sciences en de Solidarity University.

I-KNOW-HOW

I-KNOW-HOW helpt
mensen met de diagnose
kanker, te blijven werken
of terug te keren naar hun
werk.
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