
                                                                                                              

 
 

Introductie interventiebedrijf 

   
Naam interventiebedrijf     DBC Re-integratie b.v. –  

De sleutel tot snel en duurzaam herstel bij arbeidsverzuim 

Algemene introductie  Als een medewerker door beperkingen het werk niet meer goed kan 
doen komt dat 

hard aan. De druk op collega’s wordt groter om nog maar niet te 
spreken over de 
organisatorische en f inanciële consequenties.  

De beperkingen uiten zich op geheel eigen wijze van persoon tot 
persoon. Klachten zijn anders, situatie is anders en hoe iemand 
reageert is anders. Bij DBC is elke behandeling  op maat, gericht op 

het maken van individuele keuzes En werken we toe naar mentale 
f lexibiliteit op een stevige basis.  
Wij streven naar een zo compact mogelijk proces met een zo groot 

mogelijk ef fect.  
Wij doen niet aan wachtlijsten en maken de drempel zo laag mogelijk, 
met een kosteloos adviesgesprek, snel daarna de intake en kort 

daarop de start van de behandeling. 

 
Korte prof ielschets  DBC is het grootste behandelcentrum in Nederland dat naast haar 

reguliere arbeidsrelevante herstelprogramma’s, volledig 

gespecialiseerd is in het specif ieke terugkeertraject van werknemers 
na een ongeval. Een auto-ongeluk, sportongeluk of  arbeidsongeval 
(hierbij kan je ook denken aan fysieke of  mentale overbelasting 

veroorzaakt door werk) – DBC biedt de bewezen meest ef fectieve 
behandeling. Intensief  en resultaatgericht.  
Bijna 90% van onze cliënten is na behandeling in staat om leven en 

werk weer op te pakken.  
Werk is onmisbaar 
‘Terug naar werk’ is ons primaire doel en onze belangrijkste maatstaf . 

Want weer aan het werk kunnen is het ultieme bewijs dat het beter 
gaat. En duizenden gevallen en studies bewijzen dat werk vervolgens 
helpt om het herstel verder te versnellen. Het oppakken van het 

leefritme, een gevoel van voldoening, af leiding, waardering – allemaal 
onmisbaar voor maximaal herstel. Voor DBC is terugkeer naar het 
werk dus doel en middel tegelijk.  

Hoe eerder, hoe sneller herstel 
In de regel neemt complexiteit van klachten toe naarmate er meer tijd 
zit tussen het ontstaan van de klachten en de start van de 

behandeling. Hoe eerder we kunnen beginnen, hoe beter. Daarom 
doen we niet aan wachtlijsten en maken we de drempel zo laag 
mogelijk, met een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek, snel 

daarna de intake en kort daarop de start van de behandeling.  
Volledige duidelijkheid  
Herstel en terugkeer na uitval kan een complex proces zijn waarbij 

talloze factoren een rol spelen. Met onze wetenschappelijk 
onderbouwde methodieken en geavanceerde apparatuur maken we 
het inzichtelijk, meetbaar en voorspelbaar. Daardoor kunnen we ook 

werkgever, bedrijfsarts, verzekeraar, belangenbehartiger , 
arbeidsdeskundige genuanceerd en transparant meenemen in de 
voortgang. Die duidelijkheid helpt alle betrokkenen om gericht en 

ef fectief  hun bijdrage te leveren aan herstel en terugkeer naar werk.    
 



                                                                                                              

 
 
Missie en visie  DBC behandelt en begeleidt mensen die stagneren in hun fysiek en 

mentaal functioneren. We brengen hen in beweging door oefening van 
het houdings- en bewegingsapparaat en door mentale ondersteuning – 
waarbij een voorspelbaar en duurzaam resultaat centraal staat. Zo 

worden mensen zelfbewust en kunnen ze weer werken en meedoen in 
de maatschappij. Blijvend. 
 

‘Terug naar het werk’ is ons primaire doel en onze belangrijkste 
maatstaf . Want weer aan het werk kunnen is het ultieme bewijs dat het 
beter gaat. 

Duizenden trajecten en studies bewijzen dat werk vervolgens helpt om 
het herstel verder te versnellen. Het oppakken van het leefritme, een 
gevoel van voldoening, af leiding, waardering zijn allemaal nodig voor 

maximaal herstel. Voor DBC is terugkeer naar het werk dus doel en 
middel tegelijk. Wij geloven dat in een behandeltraject elke partij zijn 
eigen verantwoordelijkheid heef t. Dat is de sleutel tot duurzame 

inzetbaarheid. Bij werkgevers zien we dat zij in toenemende mate zelf  
de verantwoordelijkheid willen nemen voor een zorgvuldig en ef fectief  
verzuim- en preventiebeleid. En daarbij vaak samen met externe 

partijen op zoek zijn naar de realisatie daarvan. Onze cliënten 
stimuleren we om zorgvuldig met zichzelf  om te gaan, om te werken 
aan hun lichaam en aan hun zelfbewustzijn. Onze verantwoordelijkheid 

is het  aanbieden van een meetbaar ef fectief behandelprogramma. 
DBC is daarbij toonaangevend in geïntegreerde fysiotherapeutische en 
psychologische begeleiding en daarmee de productiviteitsverbeteraar 

van Nederland. Bij alle behandelingen wordt gebruik gemaakt van een 
wetenschappelijk onderbouwde aanpak met bewezen resultaat. 

Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat)  

In de behandelprogramma’s worden statische, dynamische, 
persoonlijke en sociale aspecten geïntegreerd, waardoor herstel en 
arbeidsre-integratie duurzaam wordt. Het is van groot belang dat onze 

professionals ook de werkplek van de cliënt bezoeken. Dit met als doel 
inzicht te verkrijgen in de dagelijkse werkzaamheden (om deze te 
integreren in de training) en om nader kennis te maken met de 

leidinggevende. Deze gecombineerde aanpak heef t als uitkomst een 
gezonder mens die optimaal kan en wil deelnemen aan het 
arbeidsproces. Op basis van de uitkomst van de intake wordt het 

maatwerkprogramma samengesteld aan de hand van verschillende 
modules. Programma's zijn zowel fysiek als mentaal in te steken, als 
ook in de combinatie van beide. 

 

    
Rapportage- en 
evaluatiemoment(en)  

Na intake binnen 10 werkdagen ontvangst rapport. 
Gedurende behandeltraject iedere 6 weken evaluatie + rapportages 

en bij af ronding traject. 

Exclusiecriteria  Werknemers waarbij verslaving het dagelijks functioneren belemmert, 

psychiatrische problematiek (meer passend GGZ-specialistisch). En 
die de nederlandse of  engelse taal onvoldoende machtig zijn.  

Overige informatie  Wij doen niet aan wachtlijsten en maken de drempel zo laag mogelijk, 
met een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek, snel daarna de 



                                                                                                              

 
 

intake en kort daarop de start van de behandeling. Trajecten kunnen 

naast de combinatie fysiek/mentaal uiteraard ook los van elkaar 
worden ingezet (enkel fysiek of  mentaal). Maatwerk leveren maakt het 
verschil. 

  

Gegevens interventiebedrijf  
Contactgegevens  Postadres  Capitool 

Huisnr/toevoeging    3       

Postcode/Plaats  7521 PL Enschede 

Website  www.dbc.nl 

Telefoonnummer  053-5374455 

E-mail    info@dbc.nl 

KVK  01085053 

Tekenbevoegde  
Naam  

Lilian Ouwerkerk 

Functie  Algemeen directeur 

Telefoonnummer    06-20997324 

E-mailadres    lilianouwerkerk@dbc.nl 

Contactpersoon  Naam  Lilian Ouwerkerk 

Functie  Algemeen directeur 

Telefoonnummer  06-20997324 

E-mailadres  lilianouwerkerk@dbc.nl 

Aanmeldadres  (e-
mail)  

aanmelden@dbc.nl 

  

Locatiegegevens  
Hoofdkantoor  Adres  Capitool   

Huisnr/Toevoeging  3       

Postcode/Plaats  7521 PL Enschede 

Telefoonnummer  053-5374455  

E-mail    Info@dbc.nl  

  

  
Locatie Assen Adres  Noorderstaete   

Huisnr/Toevoeging  10       

Postcode/Plaats  9402 XB Assen 

Telefoonnummer  0592-749030  

 
Locatie Amersfoort Adres  Henry Dunantstraat  



                                                                                                              

 
 

Huisnr/Toevoeging  32       

Postcode/Plaats  3822 XE Amersfoort 

Telefoonnummer  033-4325021  

 
Locatie Enschede Adres  Capitool   

Huisnr/Toevoeging  3       

Postcode/Plaats  7521 PL Enschede 

Telefoonnummer  053-5374455  

 
Locatie Heerenveen Adres  Dalhuijsenstraat  

Huisnr/Toevoeging  32       

Postcode/Plaats  8448 EW Heerenveen 

Telefoonnummer  0513-612470  

 
Locatie Nijmegen Adres  Wijchenseweg  

Huisnr/Toevoeging  102       

Postcode/Plaats  6538 SX Nijmegen 

Telefoonnummer  024-3030369  

 
Locatie Zwolle Adres  Dr. Stolteweg  

Huisnr/Toevoeging  48       

Postcode/Plaats  8025 AX Zwolle 

Telefoonnummer  038-4550924  

 


