
      

 

Introductie interventiebedrijf 

Naam interventiebedrijf  
Kannick  -  Winnock 

Algemene introductie  

Winnock is onderscheidend door een unieke werkwijze en al jaren marktleider 

op het gebied van duurzame re-integratie. Het is een volledig multidisciplinair 

werkende organisatie in Nederland. Met 9 vestigingen, verspreid over het land, 

is er landelijke dekking. Dankzij de gedragsmatige aanpak worden fysieke 

en/of mentale klachten samen met onze cliënten snel en duurzaam, verholpen.  

 

Dienstverlening die niet onder de zorgverzekeringswet valt, wordt door 

Kannick verzorgd. Kannick is het bedrijfszorglabel van revalidatiecentrum 

Winnock.  

 

Korte profielschets Winnock werkt!  

De werkwijze van Winnock en Kannick onderscheidt zich doordat de 

professionals intensief met elkaar samenwerken en de behandeling 

multidisciplinair benaderen. Kernmerken zijn: 

•   start met een behandeling van 3 weken halve dagen (Winnock) of start met 

2 of 3 dagdelen per week (Kannick);  

•   er wordt  zowel in groepen als in individueel verband gewerkt 

•   intensieve interdisciplinaire benadering; 

•   na de intensieve fase wordt meteen te gestart met het hervatten 

    van werk; 

•   uitstekende begeleiding en nazorg. 

 

Door de bewezen aanpak van Winnock hebben meer dan 35.000 cliënten de 

draad weer succesvol opgepakt en hebben weer plezier in het werk & leven.  

 

Missie en visie Missie 

Winnock biedt mensen met langdurige gezondheidsproblematiek een nieuw 

perspectief. Dit door herstel van klachtenonafhankelijk functioneren in werk 

en/of maatschappij, waarbij talenten, krachten en mogelijkheden zoveel 

mogelijk benut worden. 

Kannick kan ingezet worden ter preventie, als de klachten en/of het verzuim 

nog maar kort aanwezig zijn of wanneer er sprake is van langdurige klachten. 

We richten ons op het beperken dan wel voorkomen van verzuim en dragen 

bij aan snelle werkhervatting en duurzaam herstel. 

 

Visie 

Gezondheidsklachten worden door meerdere factoren en door de invloed van 

de omgeving in stand gehouden. Het functioneren wordt daardoor beperkt. 

Door gedachten en overtuigingen en daarmee samenhangende onzekerheid 

en angst dat klachten zouden verergeren ontstaat vermijding van activiteiten. 

Mensen komen in een negatieve spiraal. Door de wijze waarop de omgeving 

daarmee omgaat versterkt dit proces. 

 

 

 

Ieder mens heeft de potentie de eigen krachten, talenten en mogelijkheden te 

ontwikkelen. Ziekte hoeft niet te betekenen dat iemand niet meer zou kunnen 



functioneren. De wijze waarop iemand hiermee omgaat wisselt sterk. 

Belangrijk voor het herstel is inzicht en bewustwording. 

 

Het proces van cliënt is leidend. Daarom staat cliënt centraal. We hanteren een 

groepsgerichte aanpak omdat cliënten met diverse klachten en achtergronden 

daardoor sneller inzicht krijgen, van elkaar leren en ervaren dat door anders 

om te gaan met klachten meer mogelijk is dan men dacht. Door inzicht te 

bieden en te laten ervaren en het nemen van eigen verantwoordelijkheid te 

stimuleren wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot. 

 

We onderkennen het belang van werk voor ieder mens. Werk is onlosmakelijk 

verbonden met welbevinden. Voor herstel van gezondheid is het betrekken 

van de werksetting en terugkeer in (eigen) werk wezenlijk. 

Winnock hanteert een interdisciplinaire begeleiding. Door de juiste disciplines 

samen in intensieve onderlinge afstemming samen te laten werken worden de 

verschillende factoren die de klachten bepalen aangepakt. 

 

De omgeving is medebepalend voor het in stand houden van de klachten. Om 

een nieuwe benadering van het omgaan met klachten eigen te kunnen maken 

is het zinvol daar buiten de eigen omgeving aan te werken en betrekken we de 

partner/supporter bij een traject.  

 

Omschrijving interventie (incl. 

doorlooptijden en beoogde 

resultaat) 

Winnock 

De interventie start met het multidisciplinair onderzoek. Bij dit onderzoek zijn 

alle disciplines van Winnock betrokken (revalidatiearts, psycholoog, 

fysiotherapeut) en duurt iets langer dan een dagdeel. 

 

Bij een positief advies volgt de start van de interventie met een aantal 

individuele gesprekken. Daarna volgt de intensieve fase van 3 weken halve 

dagen voor het volgen van groepssessies, individuele sessies en het maken 

van opdrachten.  

 

Aansluitend aan de intensieve fase volgt de opbouwfase waarin 

terugkomsessies en follow up sessies worden georganiseerd in de 1e, 2e, 3e, 

6e, 10e en 16e week van de opbouwfase. Na 16 weken wordt het traject 

afgerond. 

 

Kannick 

Kannick biedt verschillende programma’s. De programma’s bestaan uit zowel 

groepssessies als individuele begeleiding door een team van professionals, te 

weten een psycholoog, re-integratiedeskundige en fysiotherapeut.  

Multidisciplinaire intake 

Het programma wordt voorafgegaan door een multidisciplinaire intake door 

de psycholoog en fysiotherapeut. Zij brengen de situatie in kaart en geven een 

advies/triage voor het te volgen programma: Actief herstel of Actief herstel 

intensief. Verslag volgt naar de bedrijfsarts. 

Actief herstel (programma 8 weken) het programma start met twee 

dagdelen per week en daarna 1 maal per week. De werkhervatting start in 

week 3 a 4.  Actief herstel is ontwikkeld voor werknemers waarbij het herstel 

stagneert. Klachten kunnen variëren van stressgerelateerde klachten, zoals een 

dreigende burn-out tot fysieke en/of vermoeidheidsklachten. Er is sprake van 

verzuim, korter dan drie maanden. Client wordt begeleid zowel fysiek, mentaal, 

als sociaal. De partner/supporter wordt betrokken, als ook de werkgever met 2 

drie-gesprekken. 

Actief herstel intensief (programma 12 weken)het programma start met 

drie dagdelen per week en de begeleiding wordt verder afgebouwd. De 

werkhervatting start vanaf week 4. Actief herstel intensief is ontwikkeld voor 

werknemers waarbij het herstel stagneert. Klachten kunnen variëren van 



stressgerelateerde klachten, zoals een burn-out tot fysieke en/of 

vermoeidheidsklachten (long covid).  Er is sprake van verzuim, langer dan drie 

maanden. Client wordt begeleid zowel fysiek, mentaal, als sociaal. De 

partner/supporter wordt betrokken, als ook de werkgever met 3 drie-

gesprekken.  

Door de intensieve begeleiding volgens de unieke systeemaanpak (fysiek-

mentaal-sociaal) komen we tot een snelle en effectieve werkhervatting en 

duurzaam herstel.  

 

Rapportage- en 

evaluatiemoment(en) 

Winnock 

Er wordt medisch inhoudelijk gerapporteerd aan de verwijzend arts  

• Na het multidisciplinair onderzoek/intake  

• Na de intensieve fase 

• Na de afronding van het traject 

 

Indien de re- integratiemodule wordt afgenomen vinden er o.a. 3 gesprekken 

met de leidinggevende plaats: 

• Voor de start van de intensieve fase 

• Direct na de intensieve fase (o.a. presentatie van het concept 

werkhervattingsplan) 

• Na afronding van het traject. 

Van deze gesprekken worden gespreksverslagen gemaakt en gedeeld met de 

deelnemers. 

 

Kannick 

Er wordt medisch inhoudelijk gerapporteerd aan de verwijzend arts 

• Na de multidisciplinaire intake 

• Na afronding van het programma 

 

Bij Actief herstel vinden twee 3- gesprekken plaats 

Bij Actief herstel intensief vinden drie 3-gesprekken plaats 

Van deze gesprekken wordt het gesprekverslag verzonden naar de werkgever 

en werknemer. Ook de bedrijfsarts ontvangt het werkplan.  

 

 

Exclusiecriteria • Cliënten die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen 

• Afhankelijkheidsproblematiek  

• Psychopathologie 

• Arbeidsconflict 

 

Overige informatie Zie www.winnock.nl of www.kannick.nl  

 

 

  

http://www.winnock.nl/
http://www.kannick.nl/


Gegevens interventiebedrijf 

Contactgegevens Postadres Postbus 

Huisnr/toevoeging 901     

Postcode/Plaats 3503 AH  Utrecht 

Website https://www.winnock.nl  / www.kannick.nl  

Telefoonnummer 088946600 

E-mail info@winnock.nl   |   info@kannick.nl  

KVK 64890694 

Tekenbevoegde Naam De heer W. Tibosch   

Functie Dir. Netwerk 

Telefoonnummer 

 

E-mailadres Walther.tibosch@zorgvandezaak.nl 

Contactpersoon Naam mevrouw Linda Jensen 

Functie Klantmanager Nederland  

Telefoonnummer 0610417751 

E-mailadres linda.jensen@winnock.nl 

Aanmeldadres  

(e-mail) 

 aanmelding@winnock.nl / aanmelding@kannick.nl  

 

Locatiegegevens 

Hoofdkantoor Adres Vivaldiplantsoen  

Huisnr/Toevoeging 200     

Postcode/Plaats 3533 JE Utrecht 

Telefoonnummer 0889466600 

E-mail info@winnock.nl  

Nevenvestigingen 

1 Adres Overschiestraat  

Huisnr/Toevoeging 184     

Postcode/Plaats 1062XK Amsterdam 

Telefoonnummer 0889466200 

E-mail Amsterdam@Winnock.nl  

2 Adres Mr.B.M.Telderstraat 

Huisnr/Toevoeging 9     

Postcode/Plaats 6842CT Arnhem 

Telefoonnummer 0889466260 

E-mail Arnhem@winnock.nl  

3 Adres Westbroek 

Huisnr/Toevoeging 40     

Postcode/Plaats 4822ZW Breda 

Telefoonnummer 0889466760 

E-mail Breda@winnock.nl  

  

https://www.winnock.nl/
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4 Adres Doctor Berlagelaan  

Huisnr/Toevoeging 22     

Postcode/Plaats 5622HD Eindhoven 

Telefoonnummer 0889466400 

E-mail Eindhoven@winnock.nl  

5 Adres Friesestraatweg 

Huisnr/Toevoeging 213 H   

Postcode/Plaats 9743AD Groningen 

Telefoonnummer 0889466500 

E-mail Groningen@winnock.nl  

6 Adres Delftseplein 

Huisnr/Toevoeging 30 b   

Postcode/Plaats 3013AA Rotterdam 

Telefoonnummer 0889466100 

E-mail rotterdam@winnock.nl  

7 Adres Henri Faasdreef  

Huisnr/Toevoeging 312     

Postcode/Plaats 2492JP Den Haag 

Telefoonnummer 0889466700 

E-mail denhaag@winnock.nl 

8 Adres Vivaldiplantsoen  

Huisnr/Toevoeging 200     

Postcode/Plaats 3533 JE Utrecht 

Telefoonnummer 0889466600 

E-mail utrecht@winnock.nl  

9 Adres Dr. Van Deenweg 

Huisnr/Toevoeging 96     

Postcode/Plaats 8025BJ Zwolle 

Telefoonnummer 0889466380 

E-mail Zwolle@winnock.nl  

 

 


