
 

Target@Work - onco  
werk als behandeldoel bij kanker 
 
Als zorgprofessional kunt u bijdragen aan behoud van 
een belangrijke maatschappelijke rol van 
kankerpatiënten, namelijk die van werkende.  
 
STEL ÉÉN VRAAG MEER: OVER WERK 

 
Het project Target@Work - onco ondersteunt u om aandacht te besteden aan het werk van 
patiënten: 
 

• Praktische tools voor screening van werkproblemen en hulpbehoefte 
• Teamsessies om situaties van werkende patiënten te bespreken 
• Informatie voor patiënten over kanker en werk 
• Een e-learning (geaccrediteerd) met onder meer: 

o Informatie over wet- en regelgeving bij ziekte en werk  
o Richtlijnen rond kanker en werk 
o Tips van collega’s 

• Inzicht in mogelijkheden voor verwijzing bij werkgerichte problemen 
• Quickscan van het beleid van de afdeling om werkgericht te werken 

 
Tijdsinvestering van individuele teamleden is 2-3 uur in een periode van 6-9 maanden 
Aan deelname aan Target@Work - onco zijn geen kosten verbonden 
Meer informatie vindt u op www.targetatwork.nl/kanker 
 
Heeft u interesse om deel te nemen? 
Neem contact op met programmamanager Tamara Raaijmakers, Centrum Werk Gezondheid 
t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl of 06 300 29 795 
 
Over Fit for Work 
Met een brede coalitie van meer dan 25 maatschappelijke organisaties maakt Fit for Work zich 
sterk voor werkbehoud bij chronische aandoeningen. Met praktische tools voor werknemers, 
werkgevers en zorgverleners. En door maatschappelijke en politieke agendering van 
werkbehoud bij chronische aandoeningen. Met als doel dat meer mensen met een chronische 
aandoening aan het werk kunnen blijven. Meer informatie: www.fitforworknederland.nl 
 

 
Fit for Work is een programma van Stichting Centrum Werk Gezondheid 

Target@Work - onco is een project binnen Fit for Work, mogelijk gemaakt 
met ondersteuning van AbbVie en Pfizer 

per jaar krijgen zo’n 40.000 mensen in de 
werkende leeftijd de diagnose kanker 

 
een kwart van de mensen die kanker krijgt en 

werkt, verliest zijn baan 
 

16% van de patiënten  
krijgt informatie over werk bij diagnose 

 
 

werkbehoud bij kanker 
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