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Stress?!
Wat doet het met je?

Is het altijd schadelijk?

En je bent niet de enige.

Hier lees je het.



Afscheid zorgt voor  
spannende stress

Laatst was ik op een feestje in een mooi oud 19e eeuws pand. Met 
allemaal jongelui, pas afgestudeerd. Gezellig babbelen met kids 
die aan het begin staan van hopelijk een mooie carrière in de zorg. 

Muziek werd gestreamd via de iPad, van techno tot disco. Maar bij de 
entrée van mijn vrouw en mij werd ook nog even een LP op de draaitafel 
gelegd en schalde Victim of Love van de Eagles uit de vintage boxen. 
Tegen de muur hing de hoes van Rumours van Fleetwood Mac, een van 
de beroemdste LP’s uit de jaren ’70. Herinneringen uit mijn middelbare 
schooltijd. 

Het hele plaatje tijdens het feestje maakte een spannend gevoel bij mij 
los. Ook ik ga weer iets nieuws doen. Ik neem afscheid van het huidige 
en ga een beetje terug naar het oude. In stilte heb ik in januari mijn 
functie als Directeur AOV al neergelegd, om weer als arts aan het werk 
te gaan. Na mij jarenlang met ziel en zaligheid te hebben ingezet voor 
ons bedrijf, is het tijd om rustiger aan te doen en terug te gaan naar mijn 
medische roots. Dit zorgt voor stress op sommige momenten. 
Spannende stress. Want stress kan ook positief zijn. Een gezonde 
spanning wanneer je voor een nieuwe uitdaging komt te staan.

Ook het begin van Reaal Lijfwacht 7 jaar geleden zorgde destijds voor 
een beetje stress. Want: zouden onze klanten hier wel op zitten te 
wachten? Een preventieservice waarbij ze terecht kunnen als ze niet zo 
lekker in hun vel zitten, of wanneer ze vragen hebben over hun onder-
neming. Dankzij die stress ga je extra hard je best doen. En nu, jaren 
later, kan ik met trots zeggen dat Lijfwacht is geslaagd. Door de jaren 
heen hebben we al vele klanten geholpen om gewoon lekker aan het 
werk te blijven. En dat zal na mijn afscheid niet anders zijn.

En vandaag, terwijl ik dit stukje tik onder het geluid van ‘go your own 
way’ (gewoon digitaal via de koptelefoon) prijs ik jullie voor de laatste 
keer dit Lijfwacht Magazine aan! Met veel informatie over stress. Houd 
het spannend!

Olaf de Louwere
Medisch Adviseur (voorheen Directeur AOV)

In juni 2017 neemt Olaf officieel afscheid van Reaal. Namens de redactie van 
Lijfwacht Magazine bedanken wij hem voor zijn leuke en verrassende columns 
in ons magazine. En zijn opvolger Pim Hafkenscheid wensen wij veel succes als 
Directeur AOV.

2

Resilians
Arbeids- en en organisatiepsycholoog 

Suzanne Bindels vertelt wat spanningen 
doen met je lichaam en geest.

Maatwerk
Reaal-medewerkers helpen klanten met 

psychische klachten om sneller weer 
gezond aan de slag te kunnen.

Ondernemer
Ondernemer Desiré Kappert worstelde 
met financiële problemen en zat thuis met 
een burn-out.
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Wat is Lijfwacht?
Niemand wil arbeids ongeschikt worden. 
Daarom bieden wij je meer dan financiële 
zekerheid. Met Reaal Lijfwacht helpen we je om 
met passie en gezond aan het werk te blijven. 
Met workshops, coaching en onderzoeken van 
onafhankelijke partners. Zonder extra kosten 
bij je Reaal AOV. Meld je aan voor Lijfwacht via 
lijfwacht@reaal.nl of kijk voor meer informatie 
op reaal.nl/lijfwacht.
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Over stress
Weetjes & quotes

“Een beetje stress is niet erg. Het 
helpt je alert te reageren, in actie te 
komen en situaties op te lossen. 
Prima.”
Professor Erik Scherder, hoogleraar Klinische 
Neuropsychologie

Steeds meer onderzoek bewijst het: 
regelmatig en op tijd een adempau-
ze nemen is niet alleen prettiger 
voor onszelf, maar maakt ook dat 
we juist meer voor elkaar krijgen.
Bron: Psychologie Magazine

“Mensen bedoelen met ‘stress’ zowel 
stressoren – alles wat stress veroor-
zaakt – als de reactie op stress. Het 
is oorzaak en gevolg door elkaar. 
Stress is ook een lichamelijke ge-
waarwording. Twintig koppen koffie 
drinken geeft eveneens een stress-
respons; je hart gaat sneller klop-
pen, je krijgt een opgejaagd gevoel 
alsof er gevaar dreigt. Terwijl er van 
dreiging geen sprake is.”
Psychiater Witte Hoogendijk op nrc.nl

Door meer en doelbewust te 
rusten verhoog je je produc-
tiviteit, je krijgt meer energie 
en een scherpere blik.
Bron: Alex Soojung-Kim Pang, Rust in 
uitvoering

“Wie zijn passie volgt wordt niet ziek 
van hard werken, maar gelukkig. 
Wie perfectionisme nastreeft maar 
niet kan genieten, wordt ziek.” 
Dr. Erik Matser in Eindhovens Dagblad

Burn out komt veel voor onder 
jonge medisch specialisten. (12,4% 
– 20,6%). De belangrijkste stresso-
ren van Nederlandse medisch 
specialisten hebben te maken met 
werk-privé conflicten, emotionele 
dissonantie, de emotionele belas-
ting van het werk, rolconflicten en 
veranderingen in de zorg die als 
verslechtering worden gezien. 
Bron : Erik Drenth, afstudeerscriptie maart 2016 
bij het behalen van zijn Master Risicomanagement 
aan de Universiteit Twente

Ruim 7% van de zelfstandigen 
zonder personeel voelt zich ten 
minste enkele keren per maand 
opgebrand door het werk. Onder 
werknemers is dat ruim twee keer zo 
veel.
Onderzoek TNO en CBS naar duurzame inzetbaar-
heid zelfstandig ondernemers en werknemers
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Resilians

“Vaak wordt gedacht  
dat stress alleen maar  
tussen je oren zit. “

“Stress wordt vaak gezien als alleen maar 
negatief. Maar het heeft ook een nuttige 
functie”, vertelt Suzanne. “Het mobiliseert de 

energie die nodig is om in beweging te komen en je 
doelen te bereiken. En zolang je voldoende rustmomen-
ten inbouwt, is er weinig om je zorgen over te maken. 
Maar heb je langere tijd last van stress, zonder dat je dit 
afwisselt met voldoende ontspanning? Dan kan het ‘een 
sloper’ worden. We zijn allemaal goed toegerust om 
keihard te werken en dit lang vol te houden. Maar 

chronische stress ontstaat juist bij gebrek aan tussentijds 
herstel. Er is een simpele regel: als je harder werkt, moet 
je ook harder rusten. Zorg dus dat je aan het eind van de 
dag de boel echt afsluit. Want je kunt niet altijd in de 5e 
versnelling blijven staan. Genieten is niet alleen lekker, 
maar ook noodzakelijk om bij te tanken.”

Zzp’ers en stress
Wordt de stress uiteindelijk toch te veel? Dan kan het 
voor een zelfstandige lastig zijn om toe te geven dat het 

Bijna iedereen heeft weleens last van stress. Vaak wordt dit gezien als 
een puur geestelijk verschijnsel, terwijl je ook lichamelijke klachten kunt 
hebben. En wat is eigenlijk de functie van stress? Arbeids- en organisa-
tiepsycholoog Suzanne Bindels werkt als KlantCoach bij Resilians, een 
onafhankelijke samenwerkingspartner van Reaal Lijfwacht op het gebied 
van coaching. Ze vertelt wat spanningen doen met je lichaam en geest.
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niet meer gaat. De drempel om gas terug te nemen is 
voor bevlogen ondernemers vaak hoog. En dan zijn er 
ook nog eens geen collega’s die je afremmen. Bovendien 
is je ziekmelden bij klanten een hele stap. Met als gevolg 
dat iemand maar doordendert. Suzanne: “Terwijl je juist 
als zzp’er je grenzen goed moet bewaken. Je bent 
immers zelf je belangrijkste bedrijfskapitaal. Negeer 
stresssignalen niet en zorg ervoor dat je je energieniveau 
op peil houdt. Goede energiebronnen zorgen ervoor dat 
je flexibel kunt omgaan met onverwachte situaties. Ga 
daarom op zoek naar waar jij energie van krijgt.”

Hoe herken je stress?
Hoe stress zich openbaart, verschilt van persoon tot 
persoon. Wel kun je in het algemeen zeggen dat het zich 
op vier niveaus uit:
• Cognitief: gedachten die je hebt bij stress.
• Emoties: wat je voelt als je stress hebt.
• Gedrag: wat je doet als je gespannen bent.

• Fysiek: lichamelijke reacties op stress. 
Het komt regelmatig voor dat iemand vroege stress-
symptomen niet bij zichzelf herkent. Dat is ook niet zo 
gek, want stress bouwt zich vaak geleidelijk op, waardoor 
je eraan went. Suzanne: “Vaak wordt gedacht dat stress 
alleen maar tussen je oren zit. Hierdoor censureren 
mensen zichzelf en vinden ze dat ze zich niet moeten 
aanstellen. Maar stress tussen je oren gaat vaak samen 
met een lichamelijke ontregeling. Vroeger zorgde stress 
voor een fysieke reactie, zodat je weg kon rennen voor 
een beer. Je krijgt bijvoorbeeld hartkloppingen en hoge 
adrenalinelevels. Tegenwoordig kunnen we niet meer 
wegrennen. Maar ons lijf reageert nog steeds met alle 
alarmbellen. Iemand die zulke signalen niet herkent, of 
niet serieus neemt, kan lang in stress blijven hangen.” 

Ken je alarmbellen
Iedereen heeft zijn eigen stressalarmbellen. De een 
gedraagt zich prikkelbaar. De ander krijgt bijvoorbeeld 
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een migraineaanval. “Luister naar je lijf en je gevoel. Heb 
je opvallend vaak hoofdpijn? Sta daar dan bij stil. Ook een 
‘stop-emotie’ is een duidelijk signaal. Bijvoorbeeld als je 
opziet tegen dingen die je daarvoor graag en moeiteloos 
deed.” Betrek ook je omgeving erbij. Vrienden of andere 
bekenden zien soms meer dan jijzelf. Zeggen familiele-
den dat je je anders gedraagt? Wuif dit niet weg, maar ga 
bij jezelf na waardoor dat komt. Ligt de oorzaak in je werk, 
of ergens anders? Is het eenmalig of komt het vaker 
voor? Ook coaching kan als een spiegel werken. “Als 
coach kijk ik met een frisse buitenstaanderblik naar je 
leven en functioneren. Zo kan ik haarscherp samen met 
jou ontdekken waar je energie van krijgt en waar jouw 
energielekken zitten.”

Aandacht voor energiebronnen
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor 
bevlogenheid, geluk en zingeving in werk. Hoewel deze 
drie elementen geen garantie zijn voor een werkend leven 
zonder stress, vergroten ze wél je veerkracht. Hiervoor 
kun je ook contact opnemen met een coach, zoals 
Resilians. “Het levert altijd iets op om met een coach te 
bespreken of je nog steeds de dingen doet die je leuk en 
belangrijk vindt. Juíst op momenten dat je nog niet bent 
vastgelopen. Ik ga met cliënten in gesprek over hoe ze in 
het leven staan. Samen zoeken we naar wat hen drijft en 
voldoening geeft. Dit zorgt ervoor dat iemand zich sterk 
blijft voelen, weet hoe hij kan herstellen van een kwetsba-

re periode en minder vatbaar is voor chronische stress. 
Het is heel mooi om te zien hoe mensen die weinig 
energie hebben vaak goed voor zichzelf blijken te kunnen 
verzinnen wat ze nodig hebben om hun energielevel op 
te krikken.” 

Uit de praktijk
Suzanne haalt een voorbeeld aan van een man die belde 
voor een telefonische intake. Hij gaf aan stress te ervaren 
in zijn werk, met als gevolg: een kort lontje en weinig 
zelfvertrouwen. “In een aantal gesprekken hebben we 
toen zijn persoonlijke energiebronnen boven tafel 
gekregen. Het drong tot hem door dat niet het werk zélf 

het probleem was, maar dat zijn werk-privé-balans niet 
klopte. Hij wilde meer tijd maken voor familie en hobby’s. 
Dat is het mooie: telkens weer blijkt dat elke cliënt uniek 
is. Soms kom je erachter dat de oplossing heel ergens 
anders ligt dan je van tevoren dacht.”

Resilians
Klanten met een Reaal arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen zonder 
extra kosten gebruikmaken van de coachingsmogelijkheden bij Resilians. 
Dat kan door te bellen naar 0800 – 456 45 60. Kijk op reaal.nl/lijfwacht 
voor meer informatie. Resilians werkt onafhankelijk van Reaal.

Suzanne Bindels studeerde arbeids- en 
organisatiepsychologie en hield zich als 
zelfstandig coach veel bezig met stress. 
Tegenwoordig werkt ze bij Resilians, een 
organisatie waar mensen terechtkunnen voor 
coaching in alle fasen van hun loopbaan.

Resilians

“Stress is niet zozeer het  
probleem, maar het gebrek 
aan herstel.”
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Opgebrand
“Ik liep vast in wat ik wilde met mijn mediabedrijf”, vertelt 
Desiré. “De zaken gingen slecht en ik was bang dat ik mijn 
18 medewerkers zou moeten ontslaan. De drempel om 
mijn bedrijf binnen te stappen, werd steeds hoger. Op een 
gegeven moment werd de stress zo groot dat ik  niet meer 
goed in staat was om te werken. Ik had tijd en rust nodig 
om te herstellen. En begeleiding om mijn problemen op 
te lossen. Ik ben toen zelf actief op zoek gegaan naar hulp. 
Zo kwam ik bij Ondernemersklankbord terecht.” 

Luisterend oor
Desiré meldde zich aan voor een klankbordtraject bij 
Ondernemersklankbord. Een traject waarin Onder-
nemersklankbord-adviseur Sjra Clerkx hem persoonlijk 
begeleidde. Desiré: “Alleen het uitspreken van mijn 
problemen bleek al een stap vooruit. Je merkt dan dat je 
niet de enige bent die worstelt met bepaalde beslissingen. 
Sjra spreekt, als oud-ondernemer, dezelfde taal en dat 
heeft een enorme meerwaarde. Hij weet uit eigen ervaring 
waar ondernemers tegenaanlopen en kan dus goed 

meedenken. Hierdoor kan ik prima met hem klankborden 
en voel ik me gehoord.” 

Overzicht
Desiré: “Het verschil met een jaar geleden is groot. Ik ben 
rustiger geworden. En ook al zijn mijn problemen niet 
opgelost, ze voelen wel minder groot. Dat komt doordat ik 
anders omga met de situatie en meer overzicht heb. Sjra 
hielp me om mijn mogelijkheden te overzien en om 
concrete stappen te zetten om deze verder te verkennen. 
Zo ging hij mee naar zakelijke afspraken met bijvoorbeeld 
accountants of juristen. Een hele geruststelling. Want als 
je in de put zit, dan ben je niet op je scherpst. Sjra 
luisterde aandachtig en objectief mee. Mijn belang stond 
bij hem altijd centraal.” 

De goede kant op
“Inmiddels zie ik weer licht aan het eind van de tunnel. En 
voel ik weer de creativiteit en energie om nieuwe dingen 
op te zetten. Ook contact maken met mensen wordt 
weer makkelijker. Het gaat de goede kant op.”

In het voorjaar van 2016 klopte 
Desiré Kappert aan bij Stichting 
Ondernemersklankbord. Zijn 
bedrijf verkeerde in financiële 
problemen en hij zat thuis met 
een burn-out. Adviseur Sjra 
Clerkx van Ondernemersklank-
bord hielp hem om weer licht te 
zien aan het eind van de tunnel. 

DESIRÉ KAPPERT

Desiré: “Je merkt dat je 

niet de enige bent die 

worstelt met bepaalde 

beslissingen.”
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Ondernemer

Drempel 
“Zzp’ers zijn vaak goede vakmensen, maar dat maakt 
iemand niet automatisch een goede ondernemer”, aldus 
Sjra. “Er komt veel kijken bij het runnen van een eigen 
bedrijf en daarin lopen ondernemers regelmatig vast. Ik 
merk dat er veel schaamte is om om hulp te vragen. Het 
valt voor bevlogen ondernemers niet mee om toe te 
geven dat ze kwetsbaar zijn. Daardoor blijven ze vaak 
maar doorgaan, ook als dat eigenlijk niet meer gaat. Of ze 
denken dat het vanzelf wel weer beter gaat met hun 
bedrijf, als de economie aantrekt. Als dan blijkt dat dat 
niet zo is, gaan ze nóg harder werken. Zo belanden ze in 
een negatieve spiraal. Vaak komen ze pas bij Onder-
nemersklankbord terecht als het water hun al aan de 
lippen staat. Ook bij Desiré was dit zo.” 

Praktische ondersteuning
“Ik kan Desirés problemen niet voor hem oplossen. 
Uiteindelijk weet alleen hij wat voor hem en zijn bedrijf het 
best werkt. Wél kan ik hem helpen om in gesprekken de 
onderliggende oorzaak van zijn problemen boven tafel te 

krijgen. En om een lijstje te maken met serieuze oplossin-
gen die er voor zijn bedrijf en situatie zijn. Zoals het 
afwegen van de voor- en nadelen van het verkopen van 
zijn bedrijf tegen die van het aanvragen van een faillisse-
ment. Als dat nodig is, haal ik er een specialist bij. Het gaat 
dus om hele praktische, concrete ondersteuning, zodat 
Desiré zijn opties beter kan overzien.” 

Meelopen op de rotonde
“Eigenlijk loop ik een tijdje mee op Desirés rotonde, totdat 
hij weet welke afslag hij moet nemen. Welke afslag dat is, 
bepaalt hij zelf. Zo kan een accountant bijvoorbeeld 
relatief gemakkelijk voorstellen om ‘de stekker er maar uit 

SJRA CLERKX

Sjra: “Zzp’ers zijn vaak goede 

vakmensen, maar dat maakt 

iemand niet automatisch een 

goede ondernemer”

Doorgaan op 
ingeslagen wegBewust  

afbouwen/
stoppen

Richten op niches

Verbreden aangeboden 
product

Instroom, nieuwe 
ondernemers

Reaal Lijfwacht Magazine 9



te trekken’. Maar voor mij werd al snel duidelijk dat dat 
voor Desiré geen serieuze optie is. Al die adviezen 
kunnen verwarrend zijn en elke raadgever heeft zo zijn 
eigen belang. Mijn advies is altijd onafhankelijk en 
ingestoken vanuit het welzijn van Desiré. Het voelt goed 
om hem belangeloos te helpen en ik merk dat er veel 
behoefte is aan dit soort ondersteuning.” 

Onzichtbaar leed
“Desiré is een bekend gezicht in Weert. Ook ik kende hem 
al langer, maar had geen idee wat er allemaal in zijn leven 
speelde. Het traject met hem heeft me bewust gemaakt 
van hoeveel onzichtbaar leed er is. Van buiten kunnen 
dingen nog zo perfect lijken; dat zegt dus niks. Ook 

doordringt dit werk me er dagelijks van hoe belangrijk het 
is dat mensen over hun problemen kunnen praten. Met 
een adviseur, maar bijvoorbeeld ook met hun partner. En 
ik heb gemerkt dat ook tijd een hoop kan redden. Als 
iemand het gevoel heeft dat hij rustig zijn mogelijkheden 
op een rijtje kan zetten, dan maakt dat al een wereld van 
verschil.”

Ondernemer

Met welke vragen kun je terecht bij  
ondernemersklankbord?
De adviseurs van Ondernemersklankbord zetten 
zich vrijwillig in om actieve ondernemers uit het 
midden- en kleinbedrijf te helpen met alle 
voorkomende ondernemersvragen over:
•  het opbouwen van een startende onderneming.
•  het voorkomen van faillissementen.
•  het verbeteren van de bedrijfsvoering.
•  ondernemersvaardigheden.
•  en nog veel meer.

“Als iemand het gevoel heeft dat 
hij rustig zijn mogelijkheden op 
een rijtje kan zetten, dan maakt 
dat al een wereld van verschil.”

Ondernemersklankbord
Stichting Ondernemersklankbord begeleidt 
mkb-ondernemers in alle fasen van hun bedrijf. 
De adviseurs van Ondernemersklankbord geven 
onpartijdig, vrijwillig en belangeloos advies. En ze 
weten als geen ander waar mkb’ers tegenaan 
lopen, omdat ze zelf ooit ook ondernemer 
waren. Sjra Clerkx is hoofd van Team Limburg, 
één van de 20 regioteams van Ondernemers-
klankbord. De Stichting vraagt een vrijwillige 
eigen bijdrage van € 150 voor een begeleidings-
traject. Klanten met een reaal AOV kunnen ook 
een traject volgen bij Ondernemersklankbord. 
Zonder extra kosten. Reaal neemt dan deze 
bijdrage voor haar rekening.

Neem gerust contact op met Ondernemers-
klankbord voor een klankbordtraject:
•  Via ondernemersklankbord.nl.
•  Via telefoonnummer 070 - 349 06 00.
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Loopbaanbegeleiding via Lijfwacht
Wist je dat je ook loopbaanbegeleiding kunt volgen via 
Lijfwacht? Dus wil je je verder ontwikkelen, wil je ontdekken 
wat echt bij je past of wil je eens stilstaan bij de vraag of je 

(nog steeds) doet wat je wilt doen? Volg dan loopbaanbe-
geleiding via onze partner Resilians. En ga aan de slag met 
een loopbaancoach.

Hoe ervaren klanten onze begeleiding  
bij arbeidsongeschiktheid?

Verbeterpunten
Klanten zijn vaak (zeer) tevreden over onze begeleiding. 
Toch willen we onze dienstverlening blijven verbeteren.
•    Minder tevreden zijn klanten over de toelichting van de 

hoogte van de uitkering. 88% geeft aan hier tevreden tot 
zeer tevreden over te zijn.

•    We investeren in de gesprekstechnieken, zodat onze 
claimadviseurs klanten tijdens de gesprekken nog meer 
kunnen helpen.

Wij meten continu de klanttevredenheid bij claims. Er zijn 2 meetmomenten.
1)    1 maand na arbeidsongeschiktheidsmelding. In Q4-2016 gaven klanten ons 

hier gemiddeld een 8,4.
2)   Nadat de klant weer aan het werk is (claim afgerond). Dit zijn de cijfers 

hierboven.

De cijfers in deze infographic komen uit het Miles onderzoek afronden 
arbeidsongeschiktheidsclaim (claim afgerond) Reaal april 2016-april 2017.

Binnen Reaal

is (zeer) tevreden over het 
inlevingsvermogen van 

onze medewerkers.

97%

94%

8,0
92%

98%

geeft aan dat wij goed tot 
zeer goed met hen 

meedenken.

Het meest tevreden (tevreden 
tot zeer tevreden) zijn klanten 
over het telefonisch contact 

met onze medewerkers.

waardeert de prettige manier 
waarop zij zijn begeleid tijdens 

hun arbeidsongeschiktheid  
met tevreden tot  

zeer tevreden. Klanten waarderen onze 
begeleiding bij arbeidsongeschikt-

heid al 3 jaar achter elkaar met 
gemiddeld een 8 of hoger. 
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En dat lukt! Klanten geven de ondersteuning door Reaal al jaren 
gemiddeld een 8 of hoger. Wat is het geheim van deze nieuwe, 
succesvolle aanpak? Hidde Oosterhout (claimadviseur) en Rijk van 

Aalderen (re-integratieadviseur), beide lid van het nieuwe team, lichten 
een tipje van de sluier op. 

Aandacht voor de oorzaak van uitval
Hidde: “Een arbeidsongeschiktheidsverzekering geeft financiële zeker-
heid, waardoor een zieke ondernemer tijd en ruimte krijgt om te herstel-
len. Maar dat is maar een deel van de oplossing. Bij Reaal merkten we dat 
de periode waarin iemand ziek thuiszit, langer werd. Hoe langer deze 

“Ik dacht dat ik alleen een  
uitkering zou krijgen, maar 
Reaal deed zo veel meer.”

Zo’n 15% van de Reaal-klanten die zich ziekmelden, doet dit omdat ze last 
hebben van psychische klachten. Door overspannenheid bijvoorbeeld, of een 
burn-out. Sinds anderhalf jaar begeleidt een team van vijf gespecialiseerde 
Reaal-medewerkers en een externe medisch adviseur zulke arbeidsonge-
schikte zelfstandigen. Doel is om ze snel weer aan de slag te helpen, op een 
manier die voorkomt dat ze opnieuw uitvallen. 

“Door in te zoomen op de 
specifieke problemen van 
een ondernemer, kunnen we 
op zoek naar een maatwerk-
oplossing.”
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periode is, hoe groter de afstand tot werk wordt. Ook 
neemt de kans dat iemand opnieuw uitvalt toe.” Alle 
reden dus om te kijken hoe Reaal arbeidsongeschikte 
ondernemers beter kan helpen. Om dat te kunnen doen, 
moeten we eerst weten waaróm iemand ziek is geworden. 
En wat de belemmeringen zijn om weer aan het werk te 
gaan. Hidde: “In 2014 ben ik in verschillende dossiers 
gedoken om dit uit te zoeken.” 

Meer maatwerk
De oorzaak van arbeidsongeschiktheid door psychische 
klachten ligt lang niet altijd in het werk zelf, zo blijkt. Hidde: 
“Soms ligt de bron voor een ziekmelding duidelijk bij een 
arbeidsconflict. Denk bijvoorbeeld aan een ruzie tussen 
twee artsen die samen een dokterspraktijk hebben.” 
Maar vaak genoeg heeft het werk zelf weinig te maken 
met de ziekmelding en spelen vooral privéomstandig-
heden een rol. Zoals stress door een echtscheiding, 
financiële problemen of een sterfgeval in de familie.” De 
resultaten van Hiddes onderzoek waren voor Reaal 
aanleiding om een aparte ‘werkstroom Psyche’ in te 
richten. Sinds 2015 bekijkt een klein team van drie 

claimadviseurs, twee re-integratieadviseurs en een exter-
ne medisch adviseur per ziekmelding wat iemand nodig 
heeft. De claimadviseur heeft daarbij de regie. Hij 
onderhoudt het contact met de klant en bewaakt de 
voortgang. De re-integratieadviseur gaat naar de klant toe 
om te bespreken welke stappen nodig zijn voor zijn 
herstel. De medisch adviseur beheert het medisch 
dossier en geeft zijn medische visie op de zaak. Een 
kleinschalige en persoonlijke aanpak dus. “Door in te 
zoomen op de specifieke problemen van een onderne-
mer, kunnen we op zoek naar een maatwerkoplossing”, 
aldus Rijk. 

Ziekmelding? Meteen hulp!
Hidde: “Meldt een ondernemer zich ziek? Dan neem ik 
binnen twee werkdagen contact met hem op. Ik bespreek 
dan wat de reden is van de ziekmelding en welke psychi-
sche klachten hij heeft. Na het gesprek gaat de klant naar 
een bedrijfsarts en analyseren we de mogelijkheid tot 
re-integratie. Samen met de bedrijfsarts maken we een 
eerste aanzet tot een re-integratieplan.” Na ongeveer zes 
weken gaat Rijk uitgebreid in gesprek met de klant. Dat 

Maatwerk
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Maatwerk

gesprek kan op de werkplek van de ondernemer zijn, 
maar ook bij hem thuis. Rijk vertelt: “Dit persoonlijke 
contact zorgt ervoor dat ik een compleet beeld krijg van 
wat er speelt. Veroorzaakt werk de psychische klachten 
of is er in de privésfeer iets aan de hand? Wat heeft 

iemand zelf al gedaan om de klachten te verminderen? 
En aan welke hulp heeft hij of zij behoefte? Deze informa-
tie gebruikt het team om te bepalen hoe we het best 
kunnen helpen en welke gespecialiseerde hulpverleners 
we daarbij betrekken. Denk bijvoorbeeld aan een 
mediator bij een arbeidsconflict. Of een psycholoog bij 
rouwverwerking. In overleg met de ondernemer maken 
we een plan van aanpak en zetten we een stip op de 
horizon.” Hidde: “Tijdens het traject heb ik regelmatig 
contact met de ondernemer om te horen of het herstel 
op koers ligt. Mocht dat niet zo zijn, dan overleggen we 
wat er extra nodig is.” 

Voorbeeld uit de praktijk
Rijk: “Een tijdje geleden sprak ik een eigenaar van een 
werving- en selectiebureau. Door een moeizame 
echtscheiding sliep hij slecht. Ook had hij moeite om zich 
te concentreren en nauwelijks nog energie om in zijn 
bedrijf te steken. We zijn hem toen op twee manieren 

gaan helpen: we schakelden een bedrijfspsycholoog én 
een zakelijk coach in. De psycholoog hielp de onderne-
mer om beter om te gaan met zijn scheiding. Hierdoor 
ontstond voor hem weer ruimte om met andere dingen 
bezig te zijn. De zakelijk coach maakte samen met hem 
een plan om zijn bedrijf weer beter te laten draaien.” 
Hidde: “Inmiddels is de ondernemer weer aan het werk 
en gaat het een stuk beter met hem.”

Eerste resultaten
Reaal merkt nu al enorm goede resultaten van de nieuwe 
aanpak. Zo is ruim 90 procent van de mensen die zich 
ziekmeldt door psychische klachten, binnen een jaar 
weer aan het werk. Rijk: “Ondernemers kunnen sneller 
weer aan de slag en vallen minder vaak opnieuw uit. Ze 
voelen zich gehoord en serieus genomen. Ze reageren 
enthousiast en zijn aangenaam verrast over de persoon-
lijke aandacht van het team. Hidde vult aan: “Zo zei een 
klant: “Ik dacht dat ik alleen een uitkering zou krijgen, maar 
Reaal deed zo veel meer.” Een andere klant prijst de 
‘hands-on’-aanpak van Reaal. “Die hielp me om weer in 
beweging te komen”, zo zei hij. Het voelt goed om bij te 
dragen aan het welzijn van onze klanten. De waardering 
van ondernemers is heel motiverend voor het team. 
Bovendien daagt het ons uit om onze manier van werken 
te blijven ontwikkelen. Het bieden van passende hulp bij 
re-integratie is nu echt teamwork geworden.”

“Tijdens het traject heb ik regelmatig 
contact met de ondernemer om te 
horen of het herstel op koers ligt.”
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Denk jij weleens 
aan geld voor later?
Als zelfstandige ben je druk bezig om je 
doelen en wensen voor nu te vervullen. 
Maar hoe zit dat met later? Heb jij je 
pensioen geregeld? Of leg je op een 
andere manier geld opzij? 

Met de Vermogensverzekering van Reaal 
wordt je geld belegd. Je bepaalt zelf 
hoeveel je inlegt en voor hoe lang. 
En hoeveel risico je neemt.

Let op: beleggen kan tegenvallen, maar biedt kans 
op een hogere opbrengst dan op een spaarrekening.

Doe de check! 
Kijk op 

reaal.nl/vermogensverzekering 
en ontdek de mogelijkheden.
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