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ONDERZOEK 

Uit onderzoek blijkt dat werkhervatting wordt bevorderd door zieke werknemers mee te laten denken en mee te 

laten beslissen al vroeg in het re-integratieproces. Toch blijkt dit in de praktijk vaak lastig. In dit project ontwikkelt 

Amsterdam UMC (met subsidie van ZonMw) samen met werknemers, werkgevers, patiëntvertegenwoordigers, be-

roepsverenigingen en (arbo)professionals de website ‘www.mijn-reintegratie.nl’. Deze website biedt eenduidige 

informatie, tools en modules voor zieke werknemers om re-integratie en de onderlinge samenwerking tussen alle 

betrokkenen te bevorderen.  

Als onderdeel van dit project onderzoeken we de effectiviteit van deze website in vergelijking tot huidige reguliere 

informatie over re-integratie. Hiervoor krijgt de ene groep ziekgemelde werknemers, direct na ziekmelding, toe-

gang tot de website (interventiegroep), de andere groep ontvangt de reguliere informatie over werkhervatting 

(controlegroep). Vervolgens kijken we welke groep eerder weer duurzaam aan het werk gaat. 

 

E-mail sturen 

Voor vragen of meer informatie, neem gerust contact op: 

Uitvoerend onderzoek: Astrid Bosma

 a.bosma@amsterdamumc.nl 

Projectleider: Trees Juurlink 

 t.juurlink@amsterdamumc.nl 

 

MEEDOEN? 

Om de effectiviteit van deze website te kunnen onderzoeken in de praktijk zijn we op zoek naar organisaties die 
mee willen doen. Of de organisatie geschikt is om mee te doen, hangt af van een aantal factoren: het totaal aan-
tal werknemers; het percentage ziekteverzuim; en de diversiteit in het opleidingsniveau van werknemers. 
Bij interesse in het onderzoek, gaan wij graag met jullie in gesprek om te beoordelen of de organisatie voldoet 

aan de gestelde criteria. 

WAT LEVERT MEEDOEN OP? 

Door de website aan te bieden aan werknemers binnen uw organisatie krijgen werknemers en leidinggevenden 

meer mogelijkheden om de eigen regie in te vullen en kan mogelijk de duur tot werkhervatting worden verkort. 

Daarnaast levert u een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. 

WAT HOUDT MEEDOEN IN? 

Gedurende het onderzoek wordt op 5 momenten vragenlijsten afgenomen bij deelnemende werknemers en 

eventueel hun leidinggevende. Daarnaast worden er aan het einde van het onderzoek bij 

een aantal werknemers, leidinggevenden en arbozorgprofessionals interviews afgeno-

men. Het onderzoek zal starten in 2023 en heeft een doorlooptijd van ongeveer 1,5 jaar. 


