
MIJN RE-INTEGRATIEPLAN  

Gratis toegang tot het online programma voor re-
integratie.  

Een praktisch en persoonlijk hulpmiddel * 

Zit je ziek thuis en is het de bedoeling of moet/ kun je weer aan de slag via een re-integratietraject? Dan hebben 

we goed nieuws voor je! Er is  een online leerprogramma om je te helpen bij alle obstakels en vragen die je 

tegenkomt in dit proces: www.mijnreintegratieplan.nl 

 

Wat biedt Mijn Re-integratieplan precies? 

• Je leert wat er van je verwacht wordt in een re-integratietraject. 

• Je krijgt zicht op mogelijke aanpassingen om het werk beter vol te houden. 

• Je kunt moeilijke gesprekken oefenen. 

• Je krijgt inzicht in waar het mis is gegaan. 

• Je vindt een schat aan informatie over alle stappen in het proces. 

Kortom: het geeft je kennis, (zelf)inzicht en vaardigheden om jouw re-integratie alle kans op succes te geven. 

  

Kijk voor een eerste indruk op www.mijnreintegratieplan.nl 

  

Om toegang te krijgen tot Mijn re-integratieplan maak je binnen 1 minuut een account aan 

1. Vul het formulier Nieuw account in om een eigen account aan te maken. 

2. Er wordt dan meteen een e-mail verstuurd naar je e-mailadres. 

3. Lees de e-mail en klik op de link die erin staat. Zodra je dat doet, is je account aangemaakt en ben je 

ingelogd. Je komt dan terecht op de pagina 'welkom bij Mijn Re-integratieplan' met een aantal eerste tips 

voor gebruik. 

Nu kan je direct gebruik maken van Mijn Re-integratieplan. Elke volgende keer dat je inlogt, heb je meteen 

toegang. Je kan het programma vervolgens een jaar lang blijven gebruiken. Langer kan natuurlijk ook, maar dan 

moet je weer een nieuw account aanmaken. 

  

We hopen dat je veel profijt hebt van het programma. Alles in Mijn Re-integratieplan is erop gericht om jou te 

ondersteunen bij werkhervatting en herstel. Het gaat immers om jouw toekomst! 

  

Heb je nog vragen hebt over Mijn Re-integratieplan dan kan je die stellen via  info@mijnreintegratieplan.nl 

  

* Mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van VWS. Mijn Re-integratieplan maakt onderdeel uit van het 

project 'Samen Bouwen aan Participatie' waaraan verschillende patiëntenorganisaties deelnemen, waaronder 

de ME/CVS- Stichting Nederland. 

http://www.mijnreintegratieplan.nl/
http://www.mijnreintegratieplan.nl/
http://www.mijnreintegratieplan.nl/login/signup.php
https://wsn.e-captain.nl/main.php?id=270
http://www.samenbouwenaanparticipatie.nl/

