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Reaal Lijfwacht

Dit krijg je
standaard

bij je
Reaal AOV.

Maak er
gebruik

van!

• Uitgebreid gezondheidsonderzoek met persoonlijke coaching.
• Adviezen en coaching om je mentale veerkracht te versterken.
• Inzicht balans tussen werk, gezondheid en mentale veerkracht.
• Zakelijke adviezen voor meer werkplezier en betere resultaten.
• Advies en coaching voor jezelf, je partner en inwonende kinderen.

100% vertrouwelijk
met externe specialisten

Reaal Lijfwacht beschikt over een medisch adviseur, een arbeids- 

deskundige en een preventie-coördinator. Zij werken nauw 

samen om je vragen te beantwoorden en de beste oplossingen 

voor je te vinden. Dit is altijd maatwerk. Als hiervoor een externe 

specialist nodig is - een leefstijlcoach, een zakelijk adviseur of 

een gezinscoach - dan brengen zij je daarmee in contact. Deze 

externe specialisten hebben we zorgvuldig geselecteerd en 

beschikken over alle vereiste kwalificaties. Zij werken volledig 

onafhankelijk. Reaal krijgt niets te horen van wat je met hen 

bespreekt. Volledige vertrouwelijkheid staat voorop.

Kijk voor meer informatie over onze samenwerkende partners 

op reaal.nl/lijfwacht.

Zo werkt Lijfwacht 

Ongeveer vier tot zes maanden na het afsluiten van je arbeids- 

ongeschiktheids-verzekering bellen wij je. We vertellen je dan 

meer over Lijfwacht. Ook bieden we je al direct de mogelijkheid 

om onze diensten te gebruiken. En als je wilt, bellen we je elk jaar 

voor overleg. 

Zit je ergens mee? Of heb je behoefte aan een sparringpartner? 

Neem dan gerust zelf contact op met Lijfwacht. Zodat je inspiratie 

opdoet en weer ontspannen en met positieve energie aan de slag 

kunt. Als je 020 – 543 66 20 belt, krijg je een medewerker van onze 

klantenservice aan de lijn. Een specialist belt je binnen twee werk- 

dagen terug. Reaal Lijfwacht is op werkdagen bereikbaar tussen 

9.00 uur en 17.30 uur.

Eerst meer weten? Op de website reaal.nl/lijfwacht vind je een 

uitgebreide toelichting op de diensten van Lijfwacht.

Zonder extra kosten, hoe kan dat?

Lijfwacht is een belangrijk onderdeel van je arbeids- 

ongeschiktheidsverzekering. Hiermee helpen wij je om energie te 

blijven halen uit je werk. Met Lijfwacht helpen wij vaak voorkomen 

dat klanten arbeidsongeschikt worden. Bovendien kunnen 

klanten blijven doen wat zij graag doen: ondernemen. Lijfwacht 

zorgt dus voor een win-win situatie!

Reaal Lijfwacht

020 - 543 66 20
reaal.nl/lijfwacht



Met passie en gezond aan het werk blijven

Je hebt gekozen voor een arbeids- 

ongeschiktheidsverzekering van Reaal. Of je 

overweegt dit te doen. Want als je door ziekte 

of een ongeval niet kunt werken, wil je wel de 

huur of de hypotheek kunnen betalen. En al die 

andere kosten waarop niet valt te bezuinigen. 

Maar natuurlijk is het altijd beter om arbeids- 

ongeschiktheid te voorkomen. Daarom is er 

Reaal Lijfwacht. In deze brochure lees je wat 

Lijfwacht je biedt om fit, vitaal en veerkrachtig 

te blijven. Zodat je elke dag met plezier aan het 

werk gaat en het beste uit jezelf haalt. En 

genoeg energie overhoudt om in je vrije tijd 

leuke dingen te doen. Lijfwacht is onderdeel 

van je arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Je betaalt er niets extra voor.

Wat je van Lijfwacht mag verwachten

Als zelfstandige ervaar je vaak situaties die een 

gezonde spanning leveren en waar je energie 

van krijgt. Zoals veel opdrachten, uitdagingen 

of tijd vrijmaken voor je gezin. Maar soms kost 

dit je meer energie, dan dat het oplevert. Jij kunt 

de spanning ombuigen naar iets positiefs. Reaal 

Lijfwacht helpt je hierbij. En stimuleert je om het 

beste uit je werk en jezelf te blijven halen. 

Mentaal, maar ook fysiek. Want als het goed 

gaat met jou, gaat het ook goed met je bedrijf. 

 reaal.nl/lijfwacht

Mijn levensstijl
Mentaal en lichamelijk het beste uit jezelf halen

Voel je je fit, opgewekt en levenslustig? Of denk je dat het beter 

kan? Met kleine aanpassingen in je levensstijl valt al veel te 

bereiken. Lijfwacht helpt je hierbij. Bijvoorbeeld met een 

gezondheidsonderzoek dat inzicht geeft in je fysieke en mentale 

conditie. En met gerichte adviezen om je levensstijl net dat duwtje 

te geven waardoor je meer energie krijgt. Wat er weer voor zorgt 

dat je je beter voelt, meer aankunt en meer van werk en privé 

gaat genieten. 

Van alle deelnemers aan het gezondheidsonderzoek is

Persoonlijke coaching

Je levensstijl heeft ook invloed op je persoonlijk functioneren. En 

op je vermogen om tegenslagen te overwinnen. Met persoonlijke 

coaching, uitgevoerd door onafhankelijke coachingsorganisatie 

Resilians, zorgt Lijfwacht ervoor dat je meer bereikt met minder 

moeite. In je werk maar ook privé. Je gaat scherper je persoonlijke 

doelen stellen. En je overwint de hindernissen om die doelen te 

bereiken. Ieder coachingstraject is persoonlijk en afgestemd op 

jouw situatie. 

Top 5 coachingsvragen

1 Persoonlijke effectiviteit

2 Werk-privé balans & communicatie/ assertiviteit 

(gedeelde 2e plaats)

3 Relatie/scheiding/single zijn

4 Groepsontwikkeling, teambuilding

5 Samenwerken/conflicten

Gecoachte klanten:

• 77% wist uitval te voorkomen.

• 90% ervaart dat de productiviteit is toegenomen.

• 95% zegt dat het werkplezier is toegenomen.

• 96% is tevreden tot zeer tevreden.

Mijn werk
Zakelijke adviezen of werkvermogen verbeteren

Als de zaken goed gaan, gaat het met jezelf waarschijnlijk ook 

goed. Maar als het werk tegenzit, gaat dat al snel ten koste van je 

humeur of zelfs van je gezondheid. Daarom ondersteunt 

Lijfwacht je ook bij zakelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld over 

financiering of het aantrekken van nieuwe klanten. Of als de 

zaken juist voorspoedig gaan en je eens wilt sparren hoe je hierin 

als ondernemer kunt meegroeien. Dat doen we natuurlijk niet 

zelf. Hiervoor schakelen we de onafhankelijke experts in van 

Ondernemersklankbord (OKB). Zij adviseren je over alle zaken 

die op je ondernemerspad komen.

Na een klankbordtraject

Hoe is het met je werkvermogen gesteld?

Als zelfstandige komt er veel op je af. Daar goed mee omgaan, 

valt niet altijd mee. Daarom hebben we de Werkscan. Hiermee 

kun je online je werkvermogen meten. Na afloop ontvang je een 

persoonlijk rapport met duidelijke adviezen. Wil je een gesprek 

over de uitslag? Dan maak je een afspraak met een arbeids- 

deskundige. Samen stel je actiepunten op om je werkvermogen 

te verbeteren. Zo blijf je met plezier werken. 

“ De uitkomst van het gesprek voldoet volledig aan 

 mijn verwachting. Dit is waar ik behoefte aan heb. 

 Ik voel me opgelucht, omdat ik steun ervaar bij een 

 probleem op mijn werk. ”
Medisch specialist na een Werkscangesprek 

over een probleem binnen zijn maatschap.

Mijn omgeving
Coaching voor jou, je partner en je kinderen

De sfeer thuis heeft vaak ook effect op je werk. En op je 

gezondheid. Dus als thuis alles lekker gaat, ga je met meer 

energie en plezier aan het werk. Maar spanningen zijn niet altijd te 

vermijden. Kom je daar niet samen uit? Dan kun je via Lijfwacht 

een beroep doen op een professionele coach. Die biedt 

ondersteuning voor jezelf, maar ook voor je thuiswonende 

kinderen en je partner. Ook helpt de coach de juiste balans te 

vinden tussen werk en privé. De coach werkt onafhankelijk van 

Reaal en staat in voor 100% vertrouwelijkheid. Overigens kunnen 

alle thuiswonende gezinsleden ook individueel gebruik maken 

van coaching. Want als het goed gaat met je gezin, zit je zelf ook 

beter in je vel.

meer dan 55% 

gezonder gaan eten

stelt bijna de helft
het ondernemersplan bij

verbetert bij circa 40% de

omzet en winstgevendheid

vindt ruim 60% dat het bijdroeg 

aan een betere bedrijfsvoering

bijna 40% 

afgevallen

bijna 50% meer 

gaan bewegen


