Wij laten cliënten weer krachtig in het leven staan en weer met vertrouwen en plezier aan de slag
gaan met bewegen, werken en andere waardevolle activiteiten! Wil jij daaraan bijdragen?

Voor onze vestigingen in Rotterdam en Breda zijn wij op zoek naar energieke Revalidatiearts(en) die
zich voor 1 tot 3 dagen per week aan Winnock willen verbinden.

Wat ga je doen?
Als Revalidatiearts ben je medisch-inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg door een
interdisciplinair team van revalidatieartsen, psychologen en fysiotherapeuten. Je werkzaamheden zijn
gericht op de diagnostiek, indicatie stelling en het uitsluiten of vaststellen van medische pathologie.
Daarnaast voer je samen met een interdisciplinair team het behandelprogramma uit. Je bent
verantwoordelijk voor het openen van een behandeltraject, het regelmatig volgen van de voortgang
van dit traject en het formeel beëindigen van dit behandeltraject.
De taakomschrijving omvat onder andere:
 Je voert medisch onderzoek uit (gericht op het opsporen van mogelijke uitsluitcriteria).
 Je zorgt voor indicatiestelling, voortgangsbewaking van de behandeling en formeel ontslag uit
de zorgbehandeling.
 Je interpreteert eventueel beschikbare onderzoeksuitslagen en radiodiagnostisch materiaal.
 Je overlegt (waar nodig) met andere behandelaars van cliënt, je participeert in intern
cliëntoverleg en patiëntbesprekingen.
 Je participeert in de medische staf; interesse in deelname stafbestuur is een pré.
 Je werkt als supervisor met anios artsen binnen de vakgroep, alsook intervisie met de
physician assistent revalidatiegeneeskunde.
 Je geeft op interactieve wijze uitleg over de factoren (zowel fysiek als mentaal) die een rol
spelen bij de chroniciteit van de klachten. Dit kan zowel in groepsverband als individueel
plaatsvinden.
Naast de taken op het gebied van cliëntenbegeleiding ben je beschikbaar voor overleg en consulten
met verwijzers, opdrachtgevers en collega-behandelaars.
Kennis, ervaring en talenten
De ideale collega beschikt over een afgeronde opleiding in de specialisatie revalidatiegeneeskunde.
Je bent ingeschreven in het BIG register. Je hebt aantoonbare expertise, en bij voorkeur minimaal
twee jaar ervaring, als revalidatiearts met cliënten met chronische pijn.
Naast de functie-eisen hierboven breng je een aantal competenties met je mee. Je kunt goed
samenwerken en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je hebt empathie en bent
sensitief, maar kunt daarnaast ook goed overtuigen en neemt initiatief. Je bent een kei in het
probleem analyseren en vormt hierna een oordeel dat je goed kunt overbrengen. Je voldoet aan de
CANMeds competenties.
Wie zijn wij?
Winnock is een erkende medisch specialistische instelling voor poliklinische revalidatiezorg. Winnock
biedt mensen met gecompliceerde gezondheidsproblematiek een nieuw perspectief en is daarnaast
specialist in Nederland op het gebied van re-integratie in eigen werk van mensen met langer
bestaande gezondheidsklachten. Al 30 jaar begeleidt Winnock mensen die door gezondheidsklachten
minder goed functioneren, verzuimen of arbeidsongeschikt zijn, bij het herstel van hun
klachtonafhankelijk functioneren in werk en/of maatschappij. Hierbij worden talenten, krachten en
mogelijkheden zoveel mogelijk benut. De werkwijze die Winnock daarbij hanteert, is interdisciplinair.
Teams van psychologen, fysiotherapeuten/bewegingsdeskundigen, medisch specialisten, planners en
office coördinatoren werken intensief samen. Opdrachtgevers en verwijzers zijn onder andere

verzekeraars, werkgevers, bedrijfsartsen, medisch specialisten en huisartsen. De medewerkers van
Winnock kenmerken zich door resultaatgericht werken vanuit betrokkenheid.
Winnock is onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk. Zorg van de Zaak Netwerk bestaat uit
diverse organisaties op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg zoals arbodiensten,
expertisebedrijven voor bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsdeskundigen en loopbaanadviseurs.
Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezond te laten werken, verzuim te beperken en de
inzetbaarheid van medewerkers te verhogen.
Arbeidsvoorwaarden
Een interessante, uitdagende functie in een ambitieuze werkomgeving die volop in ontwikkeling is.
Een salaris conform de cao ZKN met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het betreft 1 vacature voor 8 tot 16 uur per week voor de vestiging Rotterdam en 1 vacature van 8 uur
voor de vestiging Breda.
Het is ook mogelijk om als revalidatiearts bij beide locaties aan de slag te gaan, dan betreft het een
vacature voor 24 uur per week.
Informatie
Heb je specifieke vragen over deze vacature? Neem contact op met Joke van Wijk (Directeur) via
joke.van.wijk@winnock.nl of via telefoonnummer 06-21577285.

Solliciteren
Heb je interesse in deze vacature? Mail dan direct jouw cv, motivatie en eventuele voorkeurslocatie
naar sollicitanten@zorgvandezaak.nl t.a.v. Jonna Stasse (HR adviseur).
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

