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Duurzaam inzetbaar
Snelle veranderingen en digitalisering

Langer doorwerken

Je baan en robotisering



Wat werkt
Het komt een paar keer per week voor dat ik wakker schiet 

in bed, omdat mijn telefoon op mijn gezicht valt. Als 
Vitaliteitsadviseur bij Reaal Lijfwacht houdt kennis 

vergaren nooit op (althans voor mij niet). Internetten voordat ik 
ga slapen, is voor mij dan ook een standaard afsluiting van de 
dag. Maar die kleine letters maken ook slaperig en dan word ik 
ruw gewekt door een smartphone die op mijn gezicht belandt. 

Wetenschappers zeggen dat deze dagafsluiting niet bevorderlijk 
is voor een goede nachtrust, maar voor mij werkt het prima. Ik 
slaap er geen seconde minder door. Zo kan ik ook gerust nog wat 
espresso’s wegwerken voordat ik mijn bed in stap. Maar laat me 
niet een hele dag vergaderen zonder pauzemomenten. Ik ken 
mensen die er hun hand niet voor omdraaien om een dag lang 
door te praten, maar ikzelf heb echt wat momenten nodig om 
de informatie rustig te verwerken. Wat voor mij werkt hoeft voor 
een ander dus helemaal niet te werken. 

In deze editie van het Lijfwacht magazine krijg je tips om 
energiek, bevlogen en gezond te blijven werken in een snel 
veranderende wereld. En een kijkje in de toekomst. Directeur 
Michiel Mast van onze coachingspartner Resilians geeft een 
mooie visie op doorwerken tot je 80e. Tot je 80e?! Ja, het kan. 
Ook inspirerend is het verhaal van één van onze klanten over 
hoe digitalisering zijn werk als medisch specialist heeft veran
derd. Het thema innovatie is ook binnen onze organisatie in de 
volle breedte omarmd. 

In dit blad lees je dus meer over innovatie en de relatie tot 
duurzame inzetbaarheid. Maar hoe werk je aan duurzame 
inzetbaarheid in je vak? Wat verwacht je van ons als het gaat  
om ondersteuning op dit vlak? Deel je verhaal met mij via 
lijfwacht@reaal.nl. Ik hoor graag van je, zodat we de dienstver
lening kunnen blijven verbeteren. Maar voor nu veel leesplezier! 

Barbara Enthoven
Vitaliteitsadviseur Reaal Lijfwacht

PS: In dit magazine vind je een aantal life-hacks. Tips waarmee 
je zelf je duurzame inzetbaarheid kunt verbeteren.
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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 
vol energie 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.

Ga (deels) op de fiets of 
te voet naar je werk.  

Stap een bushalte eerder 
uit, of parkeer je auto in de 
buurt en loop of fiets het 

laatste stuk.

Technologie
Trendwatcher Sander Duivestein  

vertelt waarom we niet voor ons  
werk hoeven te vrezen.

Samenwerken
Radioloog Pieter Hooijboer  

over samenwerken na een fusie.

Bijblijven
Oud-directeur Peter Weber geeft tips  
om bij te blijven in een tijd van snelle 
veranderingen.
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Over duurzame  
inzetbaarheid

Weetjes & quotes

Mensen die de voor hén belangrijke waarden in hun werk 
daadwerkelijk realiseren, zijn beter in staat en bereid om 
langer door te werken. Duurzame inzetbaarheid wordt 
bepaald door de vraag: wat zijn voor jou daadwerkelijk 
realiseerbare mogelijkheden en sluiten deze aan op (werk)
waarden die voor jou belangrijk zijn? 
Bron: Rapport duurzaam inzetbaar; werk als waarde ,  prof. dr. Jac van der 
Klink en anderen

Niet langer passen we de mens 
aan het werk aan, maar voegen 
we het werk naar de wensen en 
behoeften van de mens.  
Dit noemen we job crafting.
Bron: mw. prof. dr. A. (Aukje) Nauta in haar  
blog op pwnet.nl

De nieuwe AOW-leeftijd wordt in 2022 
67 jaar en drie maanden. De leeftijd 
gaat omhoog, omdat Nederlanders 
steeds langer leven.
Bron: rijksoverheid.nl

Zzp’ers willen langer doorwerken dan 
werknemers en denken daar ook toe in staat 
te zijn. Zo geven zzp’ers aan dat ze tot hun 
67ste willen doorwerken, terwijl werknemers 
tot hun 63ste willen doorwerken.
Bron: TNO-Duurzame Inzetbaarheid: zzp’ers versus 
werknemers

Technologische veranderingen zorgen 
ervoor dat de vraag naar kennis en 
vaardigheden steeds verandert. Kon je 
vijftig jaar geleden op de arbeidsmarkt 
nog tientallen jaren vooruit met wat je 
op school had geleerd, nu is dat nog 
maar vier of vijf jaar. Werken in de 21ste 
eeuw eist continue aandacht voor 
behoud van waarde voor de arbeids-
markt: duurzame inzetbaarheid.
Bron: TNO-2016-WhitepaperToekomstvanWerk

In 2017 zag coachingsbureau Resilians een 
verschuiving van privé gerelateerde vragen naar 
vragen over het werk. Ook maakten dit jaar 
relatief meer mannen gebruik van deze service. 
Persoonlijke effectiviteit en vragen over loop-
baan/carrière komen het meest voor.
Bron: rapportage Resilians, september 2017

Verbeter zelf je duurzame inzetbaarheid met de werkscan. Met 
de uitslag van de scan kun je zelf aan de slag, of schakel de hulp in 
van een arbeidsdeskundige. De wetenschappelijk gevalideerde 
methode is ontwikkeld door het Arbeidsdeskundig Kennis
centrum (AKC). Kijk op reaal.nl/lijfwacht voor meer informatie. 
Aan de werkscan zijn geen extra kosten verbonden.

Meer dan de helft van de Nederlanders maakt zich 
(nog) niet druk om de opkomende automatise
ring op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een 

onderzoek van vacaturesite Indeed. Wel denkt bijna twee 
derde dat de opkomst van nieuwe technologieën de 
komende tien jaar de arbeidsmarkt gaat veranderen. 
Slechts veertien procent van de Nederlanders is bang de 
komende tien jaar zijn of haar baan te verliezen aan deze 
nieuwe technologieën. Volgens Sander moeten we 
nieuwe technologieën niet als een bedreiging zien, maar 
juist als een kans. “De angst dat robots onze banen 
innemen, is niet reëel. Ik denk dat technologie vooral 
bedoeld is om mensen te versterken, om ze naar een 
hoger niveau te tillen.” Bij VINT proberen ze daarom  
mensen te inspireren en aan te zetten tot beweging. 

Sander: “Wij proberen zaadjes in de hoofden van 
mensen te planten om ze weer een stapje verder mee te 
nemen in de toekomst, zodat ze uit hun bestaande 
gedachte patroon kunnen stappen. Het is een andere 
mentaliteit dan die we de afgelopen jaren hadden, maar 
als je het niet doet, zet je jezelf buiten deze wereld.” 

Kennis en menselijke touch
Een voorbeeld van hoe technologie de mens kan 
versterken is het onderzoek van IBM, het grootste 
informatietechnologiebedrijf ter wereld. In dit onderzoek 
worden radiologen geholpen door kunstmatige intelligen
tie met het opsporen van kankertumors op röntgen
foto’s. Uit dat onderzoek blijkt dat machines dit vele 
malen sneller kunnen. “Stel je voor: je bent een patiënt en 

Siri als persoonlijke assistent, zelfrijdende auto’s of zorgrobots: we kunnen 
niet meer om kunstmatige intelligentie heen. Deze nieuwe technologieën 
brengen nieuwe kansen met zich mee, maar ook de angst dat we als mens 
in de toekomst overbodig worden. Het Verkennings Instituut Nieuwe 
Technologie (VINT) is in 1994 in het leven geroepen om de impact van 
Nieuwe Technologie te bestuderen. Sander Duivestein werkt binnen Sogeti 
voor VINT als trendwatcher. Sander: “Misschien zorgt kunstmatige 
intelligentie er juist voor dat we nog meer mens moeten zijn.”

Interview met Sander Duivestein van VINT, het 
Verkennings Instituut Nieuwe Technologie van 
IT-dienstverlener Sogeti.

“Door kunstmatige  
intelligentie worden  
we nog meer mens.” 

Technologie
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je bent ziek”, vertelt Sander. “Je gaat naar een dokter en je 
hebt een keuze uit drie deuren: deur één is de menselijke 
arts, deur twee is de menselijke arts plus kunstmatige 
intelligentie en deur drie is alleen kunstmatige intelligen
tie. Op dit moment gaat nog niemand door deur drie, 
maar de meeste mensen gaan al wel door deur twee, 
omdat ze zelf in de gaten hebben dat je dan de beste 
combinatie van kennis en menselijke touch krijgt.”

Van alle tijden
Toch ontspringt niet iedereen de dans. Volgens Sander is 
het vooral aannemelijk dat herhaalbaar werk op den duur 
verdwijnt. Dit blijkt ook uit de berekeningen van de 
Volkskrant. Deze berekeningen laten zien dat bijna vier op 
de tien Nederlandse werknemers de komende twee 
decennia vervangen wordt door computers, robots en 
andere machines. Vooral administratieve medewerkers 
en fabrieksarbeiders krijgen het moeilijk. “Werk verandert, 
taken veranderen en heel veel kunnen we uitbesteden. 
Repetitieve taken kun je heel goed automatiseren, maar 
dat is eigenlijk ook iets van alle tijden. Ik hoor veel verhalen 
omtrent robots die in de toekomst zelflerend, zelfsturend 
of zelfs slimmer worden dan het menselijk brein. Volgens 
mij hebben we het al sinds 1956 over robots die de 

wereld over gaan nemen, maar tot op heden zijn we nog 
niet zo ver. Dit zijn vooral glazen bol verhalen die ik totaal 
niet tastbaar vind en waar je ook niks aan hebt. Vanuit 
VINT kijken we een aantal jaar verder, tot 2020, maximaal 
2022 en daar houden we ook op. Uiteindelijk is de 
toekomst gewoon niet te voorspellen.”

Minister van Technologie en Innovatie
In de aanloop van de afgelopen Tweede Kamer  
verkie zingen schreven twintig wetenschappers een open 
brief waarin zij pleitten voor een Minister van Technologie 
en Innovatie. Volgens Sander is dit helemaal geen slecht 
idee. “Technologie beweegt zich dermate snel dat 
mensen, bedrijven en overheden afhaken of dat tempo 
niet bijhouden. Er ontstaat zo een gat tussen wat 
technologisch mogelijk is en wat wij mensen, overheden 
en bedrijven denken dat mogelijk is. Dus ook wetgeving, 
regelgeving en zelfs verzekeringen lopen achter. Vanuit 
een overheidsoptiek is het dus best handig als je iemand 
aanwijst binnen de overheid die zich hiermee bezig
houdt.” Maar niet alleen op overheidsniveau is het 
veranderen van de mentaliteit een punt van aandacht. 
“Mensen proberen heel vaak het probleem in stand te 
houden, waarvoor ze zelf ooit de oplossing waren. 
Veranderen is ook moeilijk, veranderen doet pijn. Maar als 
je er tegenaan blijft schoppen en weerstand blijft bieden, 
word je aan alle kanten ingehaald. Dus je moet mee. En 
dat betekent dat je je moet verdiepen in technologie en 
dat je jezelf voortdurend moet bijscholen. Niet alleen 
door een opleiding te volgen of boeken te lezen, maar 
ook door de nieuwste telefoon te kopen en de nieuwste 
applicaties erop te zetten.”

Nieuwe kansen 
Volgens Sander heeft iedereen baat bij nieuwe techno
logische ontwikkelingen, ongeacht de beroepsgroep. 
“Alles wordt door kunstmatige intelligentie aangeraakt en 
verandert. Alles wat elektrisch is, wordt nu ook intelligent 
gemaakt. Een stratenmaker kan worden geholpen door 
een robot met het neerleggen van stenen en een arts 

laat misschien wel zijn machines naar röntgenfoto’s 
kijken. Schrijver Ronald Giphart heeft laatst zelfs een 
boek geschreven met behulp van kunstmatige intelligen
tie. Robots worden dan als het ware een sparringpartner 
voor je eigen creativiteit.” Voor zelfstandig ondernemers 
is deze nieuwe technologische wereld ook een oase van 
kansen. “Je kunt je afvragen of het idee van een 40urige 
werkweek nog wel van deze tijd is. Je hele leven voor één 
baas werken is al helemaal niet meer standaard. Mensen 
volgen vaker hun passie en doen projecten of taken in de 
deeleconomie. Ze werken bijvoorbeeld deels als 
taxichauffeur, verhuren hun huis via Airbnb en werken 
daarnaast nog als ontwikkelaar of designer. Ik juich dat 
alleen maar toe. Misschien zorgt kunstmatige intelligentie 
er juist voor dat we nog meer mens moeten zijn.” 

Verhoog je typsnelheid  
en leer afkortingen in 

Word en Excel. Dit kan je 
vele minuten per dag 

besparen.

“De angst dat robots onze  
banen innemen, is niet reëel.”

“Voor zelfstandigen is deze nieuwe 
technologische wereld een oase  
van kansen.“

Technologie
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Weber is een van de 300 vrijwilligers die  
voor Ondernemersklankbord actief is. De 
adviseurs zijn stuk voor stuk ervaren oud 

ondernemers die hun sporen hebben verdiend. Nu willen 
ze iets teruggeven aan de jongere generaties. “We zijn er 
niet voor onszelf, maar voor de ondernemer”, zegt 
Weber. 
 
Afwijkende meningen
Ondernemers van nu leven in een tijd van snelle verande
ringen, digitalisering en sociale media. Toch klinken de 

adviezen die Weber het meest geeft nog altijd heel 
bekend. Weber: “Er zijn veel ondernemers die afhankelijk 
zijn van één opdrachtgever – en dus kwetsbaar zijn. Of 
die vooral personeel aannemen dat heel erg lijkt op 
henzelf, terwijl afwijkende meningen en karakters juist van 
grote waarde zijn in een bedrijf: ze houden je scherp.”

Als Weber ondernemers één tip kan geven, is het deze: 
blijf openstaan voor veranderingen. “Het klinkt als een 
open deur, maar inspelen op veranderingen is de kern 
van ondernemerschap”, zegt de Westlander.  

De huidige generatie ondernemers behoeden voor valkuilen. Dat is de 
missie van Peter Weber, actief als vrijwillig adviseur bij Ondernemersklank-
bord. De oud-directeur van een lokale bank helpt zzp’ers en bedrijven om 
gezond te blijven. Gezond in meer opzichten dan één. “We laten anderen 
leren van onze fouten, zodat zij die niet nog eens hoeven maken.” 

“Eigenlijk moet je je voortdurend bewust zijn van wat in je 
omgeving gebeurt. Als er ondernemers bij ons komen die 
hun werkwijze niet willen aanpassen, dan weet ik dat er 
werk aan de winkel is.” 

Duurzaam succes
Maar hoe blijf je bij, zonder jezelf helemaal te verliezen in 
alle hypes en trends die tegenwoordig in sneltreinvaart 
langskomen? Volgens Weber is het onderhouden van je 
eigen netwerk de sleutel tot duurzaam succes. 

Weber: “Veel ondernemers zijn vooral gericht op het 
maken van productieve uren. Maar je hoeft niet perse 
altijd productief te zijn om succesvol te blijven. Het gaat 
erom dat je je tijd op een waardevolle manier besteedt. In 
je netwerk zitten de expertise en praktijkkennis die de 
hype kan scheiden van bruikbaar advies.” 

Dagtaak
“Je hoeft ook niet alles zelf te doen; daar gaan de 
ont wikkelingen te snel voor. Social media zijn daar een 
voorbeeld van. Bijblijven is bijna een dagtaak.  
Houd het hanteerbaar voor jezelf. Zorg dat je relevante 
vernieuwingen op hoofdlijnen kent. En weet wie je kunt 
bellen als je advies nodig hebt. Je zult zien dat veel 
collegaondernemers je graag bijstaan. Steek dus tijd in je 
netwerk: ga naar bijeenkomsten van ondernemers
verenigingen, seminars, naar beurzen. Dat geeft je ook de 
energie en inspiratie om door te gaan.”

Ondernemersklankbord
Stichting Ondernemersklankbord biedt persoonlijke begeleiding bij het 

ondernemen. De stichting helpt om succeskansen van ondernemers te 

vergroten in alle fasen van hun bedrijfsvoering. De adviseurs van Onder-

nemersklankbord zijn onafhankelijk, persoonlijk, vrijwillig en resultaat-

gericht. Ze weten als geen ander waar de ondernemers tegenaan lopen, 

omdat ze zelf ooit ook ondernemer waren. 

Interesse in een klankbordtraject?
• ondernemersklankbord.nl

• telefoon: 070 - 349 06 00

• geen extra kosten bij een Reaal AOV

Geen tijd om tussen het 
werk door naar buiten te 

gaan? Ga in je pauze 
boodschappen doen, of 

post een brief. Dit moet je 
toch doen en zo combi-
neer je het nuttige met

het aangename.

“Je hoeft niet altijd  
productief te zijn om  
succesvol te blijven”

Bijblijven
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Regeren is  
vooruitzien 

Gezond leven
“Ik leef gezond door te sporten en gezond te eten. 
Tennissen en skiën zijn mijn grote hobby’s. Ook fitness  
ik en loop ik hard. Mijn passie voor skiën deel ik met  
mijn vrouw en dochters van 4 en 7. Daarnaast ben ik 
gestopt met het nemen van suikers. Dit was zwaar. Ik 
werd chagrijnig en had een kort lontje. Na drie weken was 
ik daar doorheen. Als collega’s nu voor een verjaardag 
gebak uitdelen, vind ik het oprecht niet erg om dat over te 
slaan. Pepernoten weersta ik alleen nog steeds niet. De 
afgelopen maanden waren daardoor zwaar.”

Ik probeer te doen wat ik leuk vind
“Ik houd plezier in mijn werk door te doen wat ik leuk vind. 
Dat is met goede, enthousiaste mensen het verschil 
maken. Mijn moeder was verpleegster en mijn vader zat 
in het bedrijfsleven. Die combinatie zie je terug in mijn 
vak(gebied). Bij AOV beteken je namelijk echt iets voor 
mensen. Wij willen mensen gezond en met plezier aan 

het werk houden. Of dat nou één klant of één collega is. Ik 
let daarom bijvoorbeeld goed op het aantal afspraken in 
mijn agenda, zodat ik voldoende tijd heb om mensen te 
spreken en te horen hoe het met hen gaat. En dat is een 
blijvend aandachtspunt, met al die overleggen.”

Denk aan de toekomst 
“We werken steeds langer door. Ook werken partners 
steeds vaker allebei. Er moet daarom een juiste balans 
zijn. Zowel op je werk als privé. Anders ben je binnen een 
paar jaar opgebrand. Regeren is dus vooruitzien: gezond 
leven en een goede balans vinden tussen werk en privé. 
Makkelijk gezegd natuurlijk, want zelf sla ik soms ook door 
in te hard werken. Gelukkig helpt mijn gezin mij hierbij. Als 
ik weer eens iets te hard werk, zegt mijn vrouw: ‘Hoe wil je 
later herinnerd worden? Als een harde werker? Of als 
lieve, aanwezige vader?’ Dat is erg relativerend.”

“Mijn moeder was verpleegster en 
mijn vader zat in het bedrijfsleven. Die 
combinatie zie je terug in mijn vak”

“Als ik weer eens iets te hard werk, zegt 
mijn vrouw: ‘Hoe wil je later herinnerd 
worden? Als een harde werker? Of als 
lieve, aanwezige vader?’”

Hoe zorg je dat je gezond blijft? Betrokken 
blijft? En plezier houdt in je werk? Duur-
zaam inzetbaar blijven is een uitdaging. 
Ook voor Pim Hafkenscheid (39).  
Op 1 juli 2017 nam hij de functie van Olaf de 
Louwere over als eindverantwoordelijke 
voor het bedrijfsonderdeel arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen (AOV) bij 
Reaal. Hij vertelt hoe hij vitaal blijft.  
Nu én in de toekomst. 

Mast komt veel ondernemers tegen die vooral in 
de toekomst leven. “Als ik nu hard doorga, kom ik 
straks toe aan mezelf. Ik hoor het vaak. Ook bij 

jonge ondernemers. Maar dit zorgt ervoor dat je niet altijd 
de dingen doet die je eigenlijk wilt. En dan is de kans 
aanwezig dat je jezelf een keer tegenkomt. Sta daarom 
eens stil bij wat je drijft: waar krijg je energie van? Hoe wil 
je dat mensen je later herinneren? En hoe kun je dit nu al 
toepassen in je werk? Bijvoorbeeld door andere keuzes 
te maken. Je kunt hierbij ook een coach inschakelen die 
je helpt je toekomstdromen te achterhalen en te 
onderzoeken: even de toekomst naar het hier en nu 
halen. Bovendien ontdek je door coaching hoe je die 
inzichten in de praktijk kunt brengen. Dat gaat vaak over 
kleine stapjes die je gelijk kunt uitvoeren.

Veranderende drijfveren
Als je echt doet wat je leuk vindt, heb je niet het idee dat 
je aan het werk bent. Mast: “Dan kun je bij wijze van 
spreken tot je 80e doorgaan met werken. Overigens 
kunnen je drijfveren per levensfase veranderen. Neem 
daarom eens in de paar jaar de tijd focus aan te brengen. 
Het gaat niet alleen om werk, maar om het hele plaatje: je 
gezin, je gezondheid, je privéleven. Het kan zijn dat je 
eigenlijk meer tijd met je kinderen wil doorbrengen. Wil je 
daarmee wachten tot je kleinkinderen hebt, of kan het nu 

“Waarom tot je pensioen wachten 
met doen wat je het liefst doet?”

ook? Jezelf deze vragen stellen is het begin van verande
ring.” Volgens Michiel Mast gaat het erom hóe je tot die 
stap komt. “Ga op zoek naar je persoonlijke ‘why’. Daar zit 
je energie, je levenslust.”

Een vonk ontsteken
In de hectiek van alledag is het heel makkelijk om aan dit 
soort levensvragen voorbij te gaan. Of onbewust jezelf 
tegen te houden. Bijvoorbeeld uit angst voor het onbe
kende of weerstand vanuit je omgeving. Neem daarom 
eens bewust de tijd om hierbij stil te staan. En praat
erover. Met je partner of met een vriend(in). Een coach 
kan dit proces versnellen en verdiepen. Onder andere 
omdat deze betrokken is bij jou als mens, maar afstand 
heeft van jouw situatie. Mast: “Coaching is een manier om 
samen na te denken en te voelen over wat nu eigenlijk 
echt belangrijk is voor jou. Zo ontstaat inzicht en  
beweging, en kun je bestaande patronen doorbreken. 
Soms is één gesprek al genoeg om een vonk te ontsteken. 
Te voelen dat je weer inspiratie krijgt. Als je gaat voor wat 
je echt wil, dan is er veel meer mogelijk dan je denkt.”

Meer weten?
Reaal Lijfwacht biedt ondernemers anoniem coaching 
via Resilians. Zonder extra kosten. Michiel of één van zijn 
collega’s staat je graag te woord. Kijk op resilians.nl/reaal.

‘Als ik met pensioen ben, ga ik van het 
leven genieten’, veel mensen hebben 
die gedachte. “Maar waarom zou je niet 
nu al doen wat je leuk of betekenisvol 
vindt”, zegt Michiel Mast, zelfstandig 
ondernemer en eigenaar van 
coachingsbureau Resilians. “En dat 
kun je al met kleine stapjes bereiken”.
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Radioloog Pieter Hooijboer werkt sinds jaar en dag in het Scheper, de Emmense 
ziekenhuislocatie van Treant Zorggroep. Dankzij een fusie met ziekenhuizen in 
Hoogeveen en Stadskanaal kreeg hij er twee jaar geleden opeens veel collega’s 
bij. Digitalisering bracht hen dichter bij elkaar. 

‘Het is heel makkelijk om  
te denken in wij en zij’
Technologie helpt radiologen samenwerken na fusie

Het zou een understatement zijn om te zeggen dat 
de fusie van de drie ziekenhuizen in het grensge
bied van Drenthe en Groningen geruisloos is 

verlopen. In 2016 tikte de Inspectie voor de Gezond
heidszorg de zorggroep nog op de vingers: Treant moest 
meer vaart te maken met de samenwerking. Het ging 
onder meer om het sneller harmoniseren van protocol
len en het samengaan van vakgroepen. 

Wennen
“Die eerste periode was inderdaad wennen”, blikt 
radioloog Hooijboer terug. “Eerst had ik vijf collega’s. 
Opeens moet je rekening houden met een grotere groep. 
In de maatschap voor radiologen  tegenwoordig een bv 
 zitten nu twaalf mensen. En dus ook twaalf meningen. 
Je bent natuurlijk niet gelijk één afdeling, want de mensen 
waren gewend op hun eigen manier te werken, met eigen 
gewoontes en eigen stokpaardjes. We hebben daarom 
veel energie gestoken in elkaar te leren kennen en beter 
samen te werken. Zo’n fusie is niet klaar als de hand
tekening onder het contract wordt gezet. Dan begint het 
werk pas.” 

Gevoel krijgen
Een van de uitdagingen voor het jonge fusieziekenhuis is 
dat de drie locaties relatief ver van elkaar af liggen. De 
afstand varieert tussen een half uur en drie kwartier met 
de auto. Dat maakt samenwerken lastiger, zegt Hooijboer. 
“Je ziet elkaar minder, dus je hebt sneller de neiging om 
eerst aan je eigen locatie te denken. Het is heel makkelijk 
om te praten in termen van ‘zij in Hoogeveen’ of ‘die uit 
Stadskanaal’. Gebruikmaken van de mogelijkheden van 
digitale technologie heeft geholpen om die knop om te 
zetten.” 

Scans
Vóór de fusie beschikte elke locatie van Treant over een 
eigen afdeling radiologie en een eigen digitaal informatie
systeem. Begin 2016 zijn de radiologen in drie zieken
huizen overgegaan op één gezamenlijk systeem.  
De specialisten kunnen nu vanuit elke locatie bij de 
MRIscans, CTscans, echo’s en röntgenfoto’s. En voor 
patiënten maakt het niet meer uit bij welke locatie zij een 
echo of een scan laten maken. 

Collegialiteit
“Een gezamenlijk systeem is an sich niet zaligmakend”, 
zegt Hooijboer. “Maar het helpt wel enorm. We kunnen nu 
veel beter op afstand samenwerken. Makkelijker werk van 
elkaar overnemen. Elkaars werk becommentariëren. Je 
ziet dat er daardoor een nieuw gevoel van collegialiteit 
ontstaat. Na een drukke dag kan het gebeuren dat nog 
veel foto’s geanalyseerd moeten worden. Dan zetten we 
daar vanuit de drie locaties onze schouders onder en zijn 
we binnen een uurtje klaar. In mijn eentje zou ik daar een 
hele avond mee bezig zijn geweest. Zo’n gezamenlijke 
inspanning geeft heel veel voldoening. Je voelt dat je één 
afdeling bent.”

“Een fusie is niet klaar als de hand-
tekening onder het contract wordt 
gezet. Dan begint het werk pas.”

Van drie naar één
In 2015 ging het Scheper ziekenhuis op 
in de Treant Zorggroep: een fusie 
tussen de ziekenhuizen in Emmen, 
Hoogeveen (Bethesda) en Stadskanaal 
(Refaja). Bij de zorggroep werken in 
totaal zo’n 260 medisch specialisten 
en 6.300 medewerkers. 

Samenwerken
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Dunbevolkt
Belangrijke reden voor de fusie tussen de zieken-
huizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal is 
het relatief dunbevolkte platteland in de grens-
regio tussen Drenthe en Groningen. In het 
verzorgingsgebied van de drie ziekenhuizen 
wonen zo’n 300.000 mensen. Het gebied 
vergrijst, jongeren trekken weg. Alleen als de drie 
ziekenhuizen intensief samenwerken, is het 
mogelijk om volwaardige ziekenhuiszorg aan de 
regio te blijven bieden. 

Colofon
Dit magazine is een uitgave van Reaal Lijfwacht. Onderdeel van Reaal Schadeverzekeringen N.V. (risicodrager 
van de arbeidsongeschiktheidsverzekering), statutair gevestigd in Zoetermeer, ingeschreven in het handels
register van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37010992 en in het register van de AFM onder 
vergunningnummer 12000468.
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Werkplezier
Kan een digitaal systeem zorgen voor meer werkplezier? 
In het geval van de radiologen van Treant absoluut. 
Dankzij het nieuwe systeem kunnen de specialisten van 
Treant het werk verdelen onder de collega’s die daarin de 
meeste deskundigheid hebben. Wat overblijft, wordt in 
goed overleg verdeeld.

Hooijboer: “Van huis uit ben ik interventieradioloog. Dat 
betekent dat ik niet alleen röntgenfoto’s versla, maar ook 
behandelingen doe. Bijvoorbeeld vernauwingen verhelp 
in bloedvaten. Maar neem een ingewikkelde neuroscan. 
Dat is geen gesneden koek voor mij. Ik kan hem uitvoeren, 
maar als ik eerlijk ben laat ik dat liever over aan iemand 
die daar meer verstand van heeft. Die mogelijkheid 
hebben we nu. Dat maakt je niet alleen zekerder van je 
werk, maar het wordt ook gewoon leuker. Want je doet de 
dingen die je graag wilt doen. Aan het einde van de dag ga 
ik met een voldaan gevoel naar huis.”

Onzeker
“In de oude situatie werkten we met een klein aantal 
collega’s – en deed elke radioloog dus de analyse van 

allerlei soorten scans en beelden: hersenen, spieren, 
gewrichten, noem maar op. Terwijl dit eigenlijk hele eigen 
specialismen zijn. Daar moet je echt even voor gaan 
zitten. Gevolg is dat je je weleens onzeker voelde. En dat 
het langer duurde voor het werk af was. Na de fusie 
hebben we meer collega’s en kunnen we elkaars experti
se beter benutten. Er is altijd wel iemand met het juiste 
specialisme in huis. We hebben met z’n allen onze 
afdeling radiologie naar een hoger plan getild. Daar 
mogen we trots op zijn.”

Geroutineerde club
Eind 2015 opende Treant in zijn Hoogeveense vestiging 
een gloednieuwe en hypermoderne polikliniek voor de 
diagnose en behandeling van borstkanker: het Mamma
centrum. Daar werken radiologen en chirurgen samen 
om patiënten binnen 24 uur een diagnose te geven. Het 
dotteren van bloedvaten is gecentraliseerd in het 
Scheper.

“Sinds de fusie hebben we mooie stappen gemaakt”, zegt 
Hooijboer. “We kunnen nu sneller duidelijkheid geven aan 
onze aanvragers en dus aan de patiënten, zonder dat ze 
naar een ander ziekenhuis hoeven. Ook is de wachtlijst 
korter; mensen kunnen eerder bij ons terecht. En de 
reacties van patiënten zijn positief: ze voelen zich 
geholpen door een ervaren, gemotiveerde en  
geroutineerde club.” 

“Na de fusie hebben we meer collega’s en 
kunnen we elkaars expertise beter benutten”

Zet een schaal
met fruit op je bureau.

Onderzoek wijst uit dat
het eten waarmee je je

omringt ook in je
maag verdwijnt.
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De zakelijke verzekeringen
van Reaal, lekker geregeld! 

Met de zakelijke schadeverzekeringen van Reaal is het 
lekker werken. Zo hebben wij speciaal voor ondernemers, 
het Reaal Bedrijven Totaalplan. Een compleet pakket 
zakelijke schadeverzekeringen met ruime dekkingen. En 
naast een scherpe premie, krijg je vanaf 2 verschillende 
verzekeringen in 1 Bedrijven Totaalplan al pakketkorting. Je 
kiest zelf wat je wilt verzekeren. Je regelt de verzekeringen 
voor je bedrijf via je adviseur. 

Bekijk op reaal.nl/mkb-verzekeringen welke verzekeringen 
relevant kunnen zijn voor je bedrijf.

Doe de check! 
Bekijk je 

mogelijkheden op 

reaal.nl/mkb-verzekeringen.
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