
 
  

 

  

WERKHERVATTINGSPLAN (WHP) 

   

Gegevens medewerker 

Voorletters en Achternaam  

Voornaam   

Geboortedatum  

Functie  

Aanstellingsomvang  

Afdeling/team  

1ste ziektedag  

Datum opmaak WHP  

Overdracht van lopende 
werkzaamheden  

 

Mate van mobiliteit (zie bijlage 1)  

Naam leidinggevende   

 
Doel bepalen (kruis aan wat van toepassing is) 

 
Ik heb ervoor gekozen om nog geen werkhervattingsplan te maken want: 
 

We hebben een vervolgafspraak gemaakt op:   

 

Medewerker kan werkzaamheden uitvoeren.  
 
 

Het eigen werk kan weer volledig worden hervat op: 

Plan van aanpak / inspanningen medewerker  
Let op: uiterlijk in week 8 plan van aanpak UWV opstellen 

Wat zijn de activiteiten 
die worden opgepakt? 

Met behulp 
van ….? 
(Wie/Wat) 

Wanneer? 
Van……tot…… 

Productiviteit 
(%) 

Evaluatie 

  
   Verloopt 

volgens plan 
 WHP bijstellen 

  
    Verloopt 

volgens plan 
 WHP bijstellen 

  
   Verloopt 

volgens plan 
 WHP bijstellen 

  
   Verloopt 

volgens plan 
 WHP bijstellen 

 

Inspanningen werkgever aanpassingen 

werkplek, werktijden etc.: 

 



 
  

 

  

Arbeidsverhoudingen  
Beschrijf de kwaliteit van de 
arbeidsverhoudingen: 

 

Vragen aan de bedrijfsarts (BA) of 
behandelaar: 
Bij bezoek aan BA wordt dit WHP 
besproken. 

 

Ruimte voor aanvullende afspraken: 

Ruimte voor aanvullende afspraken: 
 

 
 

Vervolgafspraak: 

We evalueren hoe dit plan in de praktijk gaat op: 
 

 

Evaluatie WHP-gesprek 

Wij bespreken en rapporteren 
wekelijks de vooruitgang en stellen het 
plan wekelijks bij. 
-Wat gaat er goed?/Wat kan beter. 
-Wat moeten we doen/ aanpassen 
zodat het nog beter gaat? 
-Welke taken gaan we uitbreiden 
-Schaalvraag van 1 tot 10 aan: 
Hoe ver ben je vooruit gegaan? 
Beschrijf minimaal bovenstaande 
punten. 
 

Bij stagnatie of achteruitgang 
wordt advies gevraagd aan de 
bedrijfsarts of andere deskundige. 

 

Bovenstaande afspraken zijn in gezamenlijkheid opgesteld en getekend op datum: 

 Leidinggevende  Handtekening  

 Naam 
 
 
 

 Datum Handtekening 
 

 Medewerker  Handtekening 

 Naam 
 
 
 

Datum 
 

Handtekening 
 

 
 

 
  



 
  

 

  

 

 
 

Bijlage 1 
 

 

Mate van mobiliteit 
 

Niet mobiel; geen arbeidsmogelijkheden (ADL afhankelijk) tot een bepaalde datum, 
die is benoemd. Actie: spreek met de medewerker af wanneer je weer contact hebt 
met elkaar. 

 
Vandaag niet mobiel: vandaag geen arbeidsmogelijkheden, kan morgen anders zijn. 
Actie: spreek met de medewerker af dat je einde dag contact hebt om te bespreken of 
het morgen lukt om volledig het eigen werk te doen of niet. 

 
Mobiel: arbeidsbeperkt voor de eigen functie. Met mogelijkheden voor passend 
werk. Actie: Nodig medewerker uit voor een gesprek om te praten over passende 

arbeid en het maken van een werkhervattingsplan. 
 
Mobiel: met mogelijkheden om gedeeltelijk in het eigen werk te werken. 
Actie: Nodig de medewerker uit voor een gesprek om te praten over mogelijkheden in 

eigen en werk en het maken van een werkhervattingsplan. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  



 
  

 

  

 

 
 

Voorbeelden re-integratiewerkzaamheden 

 
 
 
Re-integratiewerk 

• Verslagen maken van de re-integratiegesprekken met 
leidinggevenden, bedrijfsarts. 

• Voorbereidingen op het invullen van het plan van aanpak en 
de bijstellingen. 

• Opstellen van vragen aan de bedrijfsarts. 
• Regelmatig contact houden met de leidinggevenden en de 

collega’s. 
• Re-integratiedossier bijhouden. 
• Passend werk zoeken, inventariseren en voorstellen. 
• Beperkingen en de mogelijkheden inventariseren, 

benoemen en oplossingen voorstellen. 
• Teambesprekingen bijwonen, verslagen maken / lezen. 
• Adviezen van de bedrijfsarts opvolgen over trainingen; 

gezond gedrag; de huisarts /zorgverlener / dienstverlener 
consulteren enz. 

• Zelf therapeutische (psycholoog, fysiotherapeut enz.) hulp 
zoeken; trainingen volgen, behandelingen ondergaan, enz. 

• … 

Werkzaamheden waar de 
werknemer normaal 
moeilijk aan toe komt. 

• Dossiers bijwerken / nakijken / opbergen 
• Eigen archief schonen en bijwerken 
• Algemene administratieve werkzaamheden 
• Post verwerken 
• Vakliteratuur lezen 
• … 

Werkzaamheden die op 
een later tijdstip gepland 
staan naar voren halen 

• Cursus volgen 
• Vakliteratuur doornemen en samenvatting maken 
• Snuffelstage om kennis te maken met ander werk 
• Onderzoekje starten (met begin en eindtijd) 
• Thema uitwerken  
• … 

Ondersteunen van 
collega’s en 
leidinggevenden  

• Telefonische helpdesk bemannen 
• Collega’s inwerken / opleiden 
• Bestellingen doen 
• Teamoverleg bijwonen en verslag maken 
• Vakliteratuur lezen, samenvatting maken en beschikbaar 

stellen 
• Informatiebank opzetten voor collega’s 
• … 

Nuttige werkzaamheden 
in de eigen organisatie 

• Dossiers bijwerken 
• Risico-inventarisatie uitvoeren i.s.m. preventiemedewerker. 
• Procesbeschrijvingen maken 
• Stagiaires begeleiden 
• Voorlichtingsmateriaal maken 
• … 
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