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Winnock 
Arbeidsgerelateerd traject

Winnock biedt een intensief interdisciplinair traject bij langdurige lichamelijke en/of
psychische klachten waarmee in korte tijd effectief herstel van functioneren bereikt wordt. 

Winnock richt zich op duurzame werkhervatting.
Werknemers kunnen weer krachtig in het leven staan
en weer met vertrouwen en plezier aan het werk gaan.
Bij Winnock staat een team klaar met onder andere
een medisch specialist, psycholoog, ergotherapeut / 
re-integratiedeskundige en fysiotherapeut.

Het is aangetoond dat werk belangrijk is voor de
gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom is het
goed om actie te ondernemen als werken niet meer of
niet zo goed meer lukt. Wij betrekken ook de werkgever
en indien gewenst ook de bedrijfsarts, vanaf het begin
van het traject bij het proces, wat er mede voor zorgt
dat er snel een blijvend resultaat kan worden bereikt.

Traject bij Winnock 
Het Arbeidsgerelateerd traject ziet er als volgt uit: 

Intake
De intake bestaat uit een (groeps-) kennismaking en 
vervolgens een uitgebreid multidisciplinair onderzoek 
door de medisch specialist, psycholoog en ergotherapeut. 
Tijdens het onderzoek worden onze in- en 
uitsluitcriteria getoetst en wordt gekeken of een 
Winnock programma passend is.

Behandelfase
Een intensieve fase van 2 of 3 weken (Plus), waarin de
begeleiding wordt verzorgd door het multidisciplinaire
team. De werknemer werkt aan de lichamelijke, sociale
en mentale conditie. De doelstelling op werkgebied
wordt met de leidinggevende afgestemd.

Opbouw fase
De werkhervatting waarin de werknemer met het
geleerde aan de slag gaat en nog regelmatig bij ons 
terug komt. Samen wordt dan gekeken wat er nog nodig
is voor een duurzaam resultaat.

Gedurende het gehele traject worden ook persoonlijke gesprekken
en gesprekken waarbij een “supporter’ (partner, familie, kennis)
aanwezig is ingepland. Het traject wordt na vier maanden afgerond.

Begeleiding 
De begeleiding start met een inventarisatie van de visie van
de werkgever op de huidige situatie, het verzuim, de
verwachtingen en de mogelijkheden voor de re-integratie/
periode. Er is begeleiding en coaching bij het maken van
een goed werkhervattingsplan. Tegen het einde van het
traject volgt een evaluatie met eventuele aandachtspunten
voor het duurzaam houden van de werkhervatting. Als nodig
kan gedurende het gehele traject ook tussentijds op de
begeleiding van Winnock worden teruggevallen.

Met een traject bij Winnock:
>  Leert de werknemer anders omgaan met de klachten
    waardoor deze minder of zelfs niet meer van invloed
    zijn op het functioneren.
>  Werken we aan 100% re-integratie.
>  Toont de werkgever goed werkgeverschap en verricht deze 
    inspanningen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter.
>  Bespaart de werkgever kosten en tijd t.o.v. monodisciplinaire
    behandelingen zonder focus op werk.

Meer informatie?
Onze klant- en relatiemanagers staan voor u klaar! U kunt 
ons bellen op  088 9466 625 (088-winnock) u wordt dan 
doorverbonden met de dichtstbijzijnde vestiging. Mailen is 
ook mogelijk naar  nederland@winnock.nl
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