
Vanaf oktober vinden er in het Toon Hermans Huis Maastricht in totaal 8 bijeenkomsten plaats over 
het thema ‘Werken met kanker: werkt dat?’ De bijeenkomsten worden geleid door de (ervarings)des-
kundigen José Libbers en Marieke Senden.

In Nederland krijgen elk jaar 30.000 werkenden de diagnose kanker. Eén op de vier mensen stopt met 
werken na kanker. Dat is veel, zeker als je bedenkt dat werk voor velen houvast en zin geeft. 
Reden voor de initiatiefnemers van de bijeenkomsten om werkenden met kanker ruggensteun te 
bieden bij het maken van welbewustekeuzes rond ‘werken met kanker’’ .

De bijeenkomsten ‘Werken met kanker; werkt dat?’ zijn bedoeld om informatie en persoonlijke erva-
ringen te delen en om eigen vragen en behoeften helder te krijgen. Hoe eerlijk bent u naar uzelf en 
hoe communiceert u hierover met collega’s op het werk?

Over de initiatiefnemers
José Libbers en Marieke Senden hebben allebei gewerkt bij de belangenorganisatie Huis voor de Zorg. 
José kreeg in 2012 kanker. In 2015 heeft ze na een re-integratietraject welbewust afscheid genomen 
van haar werk als beleidsmedewerker van een zorginstelling. Marieke heeft momenteel een eigen 
bureau ( S cape) en werkt als coach en trainer. Haar klanten zijn vaak mensen met kanker : relevant?).

Praktische informatie
 • Wanneer?  8 donderdagavonden vanaf oktober.
 • Waar?  Toon Hermans Huis Maastricht,
   Sint Servaasklooster 33, 6211 TE Maastricht
 • Hoe laat?  Van 19.00 uur tot 21.00 uur
 • Kosten?  Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage aan het Toon Hermans Huis
   is altijd welkom.
 • Wie?   Voor iedereen die wijzer wilt worden over werk bij kanker…..

Aanmelden:Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij: José Libbers. T: 06 14 29 79 76. 
E: joselibbers@hetnet.nl of via
Het Toon Hermans Huis Maastricht, T:043-3261000 E:info@toonhermanshuismaastricht.nl
Voor meer informatie zie WWW.toonhermanshuismaastricht.nl
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“Werken met kanker. Werkt dat?”

8 bijeenkomsten in het 
ToonHermansHuis Maastricht
vanaf oktober op de donderdag-avonden.
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