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In deze
editie

Je hebt een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) bij Reaal. Verstandig. 
Je betaalt een flinke premie. Maar als je door ziekte je eigen beroep niet meer kunt 
uitoefenen, krijg je daarvoor een uitkering. Vaak met een looptijd tot aan je pensioen- 
datum. En daar kun je niet tegenop sparen. Dat is het voordeel van verzekeren. 

AOV, een verzekering we love to hate. Vooral omdat ‘ie zo duur 
is. Als je al langer bij ons verzekerd bent, heb je ervaren dat je 
al vele jaren geen premieverhoging hebt gekregen, behalve 
door toenemende leeftijd en/of indexatie. In een enkel geval 
zelfs een premieverlaging. Ondanks de economische crisis 
waarbij meer ondernemers dan daarvoor een beroep 
gedaan hebben op hun AOV.

Wij investeren voortdurend in het vergroten van kennis van 
AOV, verbeteren van onze dienstverlening en deelname 
aan wetenschappelijk onderzoek om bijvoorbeeld arbeids- 
ongeschiktheid te voorkomen. Dit lees je ook in het interview 
met Femke Abma op pagina 12.

Ik sprak onlangs een verzekerde die zei: “ik wil geen preventie, 
ik wil liever een lagere premie”. Ik heb hem ervan kunnen 
overtuigen dat juist door te investeren in onderzoek en het 
vernieuwen van onze dienstverlening, we mensen kunnen 
helpen gezond en met passie aan het werk te blijven. 
Hierdoor kan de premie stabiel blijven en misschien op den 
duur wel verder omlaag. Het is dus een win-win situatie.

In dit magazine kijken wij verder dan alleen preventie. Je krijgt 
een mooi kijkje in de keuken van onze dienstverlening: hoe 
gaan wij om met arbeidsongeschiktheidsclaims? En hoe 
helpen wij iemand te re-integreren? Want bij AOV helpen wij 
je met arbeidsongeschiktheid voorkomen en staan we voor 
je klaar bij het genezen. Kortom, een magazine over heel 
AOV, maar met de persoonlijke verhalen en interessante 
interviews die je gewend bent.

Veel leesplezier toegewenst.

Olaf de Louwere, arts

Unitmanager AOV
Lid van de directie van Reaal Schade
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Een verkeerd gedachtenpatroon 
Iedereen heeft weleens een dipje. Maar als je je in zo’n dip afvraagt of je depressief 
bent, dan is het belangrijk om te kijken wat er precies aan de hand is. Waaraan 
herken je een depressie? 

1 Niet meer kunnen genieten
 Je kunt heel weinig genieten van de dagelijkse dingen die je meemaakt, 

waarvan je voorheen wist dat je ze leuk vond en dat je er energie van kreeg. 
Je merkt dat je er wel bij bent, maar soms bijna als toeschouwer. Je kunt niet 
meedoen en je hebt geen aansluiting bij anderen.

2 Energieverlies
 Je hebt geen energie meer om initiatief te nemen voor dingen waarvan je weet 

dat je ze zou moeten doen.
3 Negatief zelfbeeld
 Je hebt vrij snel een negatief zelfbeeld. Als het fout gaat, denk je dat het jouw 

schuld is.
4 Schuldig voelen
 Je voelt je schuldig over het idee dat je niet kunt voldoen aan de verwachtingen 

die je over jezelf hebt of die anderen van jou hebben. Je hebt geen energie en 
kunt niet meer genieten. Dit voedt je negatieve zelfbeeld. 

Deze kenmerken houd je in stand met een verkeerd gedachtenpatroon, waarin je 
al het negatieve op jezelf betrekt. Dick: “Om een andere kijk op jezelf en de wereld 
om je heen te ontwikkelen, moet je deze gedachtegang doorbreken.”
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Ondernemersklankbord
Bij Reaal AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) krijgen wij elke dag te 
maken met zelfstandig ondernemers die hun verzekering om allerlei redenen 
willen aanpassen of zelfs wensen te beëindigen. Dit komt voornamelijk door 
wijzigingen binnen het bedrijf en/of gewenste bedrijfsresultaten.

Wanneer wij merken dat er vragen 
spelen rondom het ondernemer-
schap adviseren wij onze klanten 
eens contact op te nemen met 
Ondernemersklankbord. Deze 
organisatie heeft ruim 35 jaar ervaring 
met het helpen van ondernemers.
Hun vrijwilligers zijn professionele 
oud-ondernemers, met ruime

ervaring in diverse branches. Zij 
kunnen dan ook praktische en 
concrete adviezen op maat geven op 
elk gebied van ondernemen.

Over de kosten hoeft je je geen 
zorgen te maken, een klankbord- 
traject bij Ondernemersklankbord 
valt onder de service van Lijfwacht.

Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat 
je je AOV niet onnodig en vroegtijdig 
hoeft te beëindigen en dit belangrijke 
risico dus verzekerd kan blijven!

Heb je een ondernemersvraag? Kijk 
dan eens op ondernemersklankbord.nl 
wat Ondernemersklankbord voor je 
kan betekenen.

Inge Blokland
Acceptant AOV, Bestaande klanten

Wist je dat:

• Je Resilians ook kunt inschakelen 
om van gedachten te wisselen 
over alles wat je bezighoudt op je 
werk en daar buiten.

• In het derde kwartaal van 2016 
de meeste klanten vragen 
hadden over werk-privé balans. 
Ondernemerschap stond op de 
tweede plek. 

• Nog maar een klein percentage  
gebruik maakt van teamcoaching.

• Resilians er niet alleen voor jou is, 
maar ook voor je partner of je 
thuiswonende kinderen. En dat 
zonder extra kosten.

Neem eens contact op met Resilians 
voor een persoonlijk coachings- 
traject. Zonder extra kosten bij je 
Reaal AOV. Kijk op reaal.nl/lijfwacht 
voor meer informatie.

Waarom coaching van Resilians?

Nieuws
van Reaal AOV

Klanttype bij Resilians

 Kind Partner Verzekerde

Dip of depressie?
Sommige mensen voelen zich rond 
deze tijd van het jaar neerslachtiger 
dan normaal. Zit je in een dip? Is het 
een depressie? Dat is soms lastig 
te beoordelen. Want wat is een 
depressie? Hoe herken je het en 
hoe ga je ermee om?

Dick Freriks, klinisch psycholoog- 
psychotherapeut en algemeen 
directeur van Ascender, vertelt over 
de belangrijkste aspecten van 
depressiviteit.

Ascender is een van de partners van Reaal AOV. 
De psychologen en coaches van Ascender 
helpen ondernemers bij vraagstukken over 
hun inzetbaarheid en begeleiden individuele 
re-integratietrajecten.
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De maakbare samenleving
Een depressie is een van de ziektebeelden die het meest onderschat wordt. 
“In onze maakbare samenleving is het lastig om met depressiviteit om te gaan. Je 
kunt het jezelf toch naar je zin maken? We hebben toch welvaart? En dat is waar 
mensen zich dan weer extra schuldig door voelen. We hebben snel de neiging om 
iets een dipje te noemen als het even niet gaat zoals we zouden willen. Terwijl er 
nou eenmaal dingen zijn in het leven die niet beïnvloedbaar zijn. Dat zijn we af en 
toe verleerd, omdat we menen overal de controle over te moeten hebben. Neem 
bijvoorbeeld social media. De meesten van ons delen alleen leuke gebeurtenissen, 
terwijl iedereen tegenvallers meemaakt. We zetten elkaar op het verkeerde been 
door de illusie te wekken dat het altijd maar goed gaat. Kennelijk is het lastig voor 
ons om te accepteren dat een dip nou eenmaal bij het leven hoort.”

Stilvallen is nuttig
Stel, je verliest je partner, iemand in jouw directe omgeving is ernstig ziek of je 
raakt je baan kwijt. Dan is het heel normaal dat je verdrietig bent en tijd nodig hebt 
om dat te verwerken. Stilvallen na tegenslag heeft een functie. Je kunt dan stil- 
staan bij waar je mee bezig bent. Dit is een noodzakelijk proces en een kans om te 
relativeren. “Ik noem dit ook wel plaatsbepaling: waar sta je in het leven? Als je in 
de volle vaart bent, dan heb je de kans daar niet toe. De dip, dat moment van 
stilstaan, is helemaal niet erg. Het geeft je niet alleen de kans om te resetten, 
maar ook om stil te staan bij de dingen die er wél zijn.” 

Partners
Depressieve gevoelens kunnen dus nuttig zijn, maar soms ook lang duren. Veel 
mensen proberen hun depressieve partner daarom te stimuleren de draad weer 
op te pakken. Bijvoorbeeld met suggesties om iets samen te gaan doen. “Dit is 
een enorme valkuil. Hoe goedbedoeld ook, als je je partner gaat activeren en het 
lukt die persoon niet, dan gaat hij of zij zich nog schuldiger voelen. Wat je als 
partner wél kunt doen, is oprechte en gemeende complimenten geven over kleine 
dingen. Reële complimenten kunnen iemand uit een negatief zelfbeeld halen. 
Wees daarnaast realistisch over de tijd die nodig is voor herstel. En cijfer vooral 
jezelf niet weg. Partners hebben vaak de neiging mee te gaan in de problemen van 
de ander. Probeer goed voor jezelf te zorgen en niet in een isolement te raken. 
Daar wordt niemand beter van.”

Zelfhulp
Er is gelukkig veel dat je zelf kunt doen bij depressieve klachten. Begin bijvoorbeeld 
met het stellen van laagdrempelige doelen om jezelf te activeren: stofzuigen, 
boodschappen doen, of de hond uitlaten. Houd het simpel, zodat je makkelijker 
kleine successen behaalt. Ook online zelfhulp is nuttig. “Er zijn speciale modules 
voor het omgaan met een depressie. Je krijgt bijvoorbeeld filmpjes te zien van 
mensen die ook depressieve klachten hebben en daarover vertellen. Daar kunnen 
mensen zich in herkennen. Je kunt ook online in gesprek gaan met een psycholoog, 
bijvoorbeeld over hoe je dagen verlopen. Je krijgt hulp bij zelfwaardering en leert 
relativeren.” Lezen over depressie is ook heel goed. Bijvoorbeeld over het nut van 
activering of hoe behulpzaam zelfwaardering is. Daarnaast lucht schrijven op. “Je 
emoties op papier zetten helpt om jezelf uit depressieve klachten te halen of 
jezelf positief te activeren.”

Een depressie
is een van de

ziektebeelden
die het meest

onderschat
wordt.

Je kunt eruit komen
Herken je jezelf in de punten uit dit artikel? Onderneem dan actie. Hulp is 
mogelijk, in allerlei vormen. Er is altijd een hulpmiddel dat bij je past, of het nu 
zelfhulp is, of therapie bij een psycholoog. Reaal helpt je graag op weg met 
Lijfwachtservice voor klanten met een Reaal AOV. Je staat er niet alleen voor.

De winterdip
“Een winterdip noemen we in vaktermen een seizoensdepressie. Je stelt 
deze diagnose als iemand voor een tweede keer een dip heeft in de 
periode van oktober tot in februari. Iemand met een seizoensdepressie 
maakt door lichtgebrek te weinig melatonine in zijn hersenen aan. 
Daardoor kun je in de winterperiode last krijgen van negatieve stemmingen 
en minder initiatiefrijk zijn.”

Wat goed helpt, is het juiste licht:

• Neem lichttherapie. Bijvoorbeeld door een speciale lichtbak op je 
nachtkastje te zetten.

• Ga overdag naar buiten om in het directe licht te zijn. Werk je op 
kantoor? Ga dan in de lunch een rondje buiten lopen.

Eenvoudige tips
• Stel kleine, laagdrempelige doelen. Elk succes is een stap vooruit, hoe 

klein ook.

• Maak gebruik van e-therapie: online hulpmiddelen, zoals e-mailcontact 
met een psycholoog of filmpjes met testimonials van lotgenoten.

• Lees over depressie. Hoe meer je erover weet, hoe makkelijker je 
dingen kunt plaatsen.

• Schrijf het van je af. Je emoties en gedachten op papier zetten kan 
opluchten en helderheid geven. 

• Blijf lichamelijk actief: neem de trap, ga wandelen of pak eens de fiets in 
plaats van de auto. 

• Kom op tijd je bed uit. Een vroeg begin van de dag werkt stimulerend.

• Erken dat je depressief bent. De acceptatie is het begin van je herstel. 

• Realiseer dat een depressie weer over gaat. En dat er hulpmiddelen zijn 
die goed passen bij jouw situatie.

Maak gebruik van Reaal Lijfwacht
Heb je na het lezen van dit artikel vragen of behoefte aan een sparring- 
partner? Reaal Lijfwacht is een service voor klanten met een AOV van 
Reaal. Neem gerust contact met ons op. Bel 020 - 543 66 20, op werk- 
dagen bereikbaar tussen 9.00 -17.30 uur. Eerst meer weten? Ga naar 
reaal.nl/lijfwacht.
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Groeien als ondernemer

Op zoek naar een nieuwe invulling
“Mijn herstel in de revalidatiekliniek ging voorspoedig, 
maar ik heb blijvend letsel aan het ongeval overgehouden. 
Op een gegeven moment ben je lichamelijk zodanig 
hersteld, dat je op het punt komt dat het niet beter wordt. 
Hoe ga je dan je werk invullen? Ik was altijd gewend om 
hard te werken. Ik deed lichamelijk werk en was dus 
fysiek bezig. Dat moest nu anders. Via mijn AOV bij Reaal 
kon ik als onderdeel van het re-integratieproces een 
ondernemersadviseur inschakelen die me hielp bij het 
zoeken naar een nieuwe invulling.” 

Ervaringsdeskundige
“In het begin was ik vrij sceptisch. Ik was er niet zo van 
overtuigd dat een onbekende mij advies kon geven over 
mijn bedrijf. En kon ik nog wel geld verdienen als ik niet 
meer in de productie werkte? Maar al na het tweede 
gesprek had ik het idee dat de hulp van de ondernemers-
adviseur mij iets ging brengen. De adviseur was zó 
ervaren en vertelde me dingen die ik erg interessant vond. 
Ondanks dat ik al 10 jaar met mijn onderneming bezig 
was, kon ik van iemand met zoveel ervaring veel leren. 
Eerder zat ik in een sneltrein en nam ik niet de tijd om na 
te denken over de verdere ontwikkeling van mijn bedrijf. 
Ik was blij als het werk af was en ik de administratie had 
gedaan. Dat zie ik mede dankzij de coaching nu heel 
anders. De adviseur hield me een spiegel voor, zodat ik 
kritisch kon kijken naar de manier waarop ik dingen 
aanpakte.” 

Omschakeling
“Dankzij mijn lichamelijke klachten moest ik andere taken 
op me nemen dan voorheen. Minder in de productie en 
meer in de werkvoorbereiding en het klantcontact. Ik heb 
altijd al de intentie gehad om op deze manier te groeien 
in mijn ondernemerschap. Maar door het ongeval en de 
coaching ging het allemaal een stuk sneller. Ik merkte al 
na een paar maanden dat dit zijn vruchten afwierp: er 
kwam meer werk binnen, we kregen betere klanten en 
betere opdrachten. In korte tijd ging het dus al snel de 
goede kant op!”

Erik Harleman, 32 jaar oud. Eigenaar van Harleman 
Constructies & Harleman Hoogwerkerverhuur in 
Vaassen. Eriks bedrijf is gespecialiseerd in staal- 
constructies, trappen, bordessen en hekwerken.

In 2013 brak Erik Harleman bij een bedrijfs- 
ongeval zijn beide voeten, waardoor hij 
arbeidsongeschikt werd. Tijdens zijn revalidatie 
dacht hij na over de toekomst: hoe kon hij met 
blijvend letsel invulling geven aan zijn werk?

Met behulp van een ondernemersadviseur 
begon hij zijn werk anders te benaderen. 
Inmiddels heeft zijn bedrijf zich ontwikkeld 
en is Erik gegroeid als ondernemer. Hoe 
heeft hij dit proces beleefd? Vaardigheden

“Ik geloof dat de vaardigheden die ik heb ontwikkeld 
allemaal al in me zaten, maar nu echt tot uiting zijn 
gekomen. Ik communiceer beter met klanten, omdat ik 
daar nu echt tijd voor heb. Ook heb ik alles nu beter in 
beeld. Ik ben bijvoorbeeld begonnen met het bijhouden 
van een digitale agenda, die ik voor die tijd niet had. 
Voorheen zag ik wel eens een afspraak over het hoofd. 
Of dan ging ik van een tandartsafspraak naar een afspraak 
met de klant, zonder adempauze. Nu ik dat allemaal beter 
gestructureerd heb, krijg ik er ook energie van.” 

Automatiseren
“Ik deed veel met de hand: niet alleen de agenda, maar 
ook de administratie en berekeningen. Een van de eerste 
dingen die ik gedaan heb, is software aanschaffen om 
meer geautomatiseerd te kunnen doen. Ik kan nu 
bijvoorbeeld in één oogopslag zien welk bedrag er 
gevraagd wordt in een offerte. Dit bespaart me ontzettend 
veel tijd. Ik had de adviseur niet per se nodig om te 
automatiseren, maar automatiseren was wel onderdeel 
van mijn omschakeling naar een nieuwe manier van 
werken.”  

Handelen vanuit feiten 
“Veel dingen bekijk ik vanuit mijn gevoel, ook in mijn werk. 
Op een gegeven moment hadden we een grote opdracht- 
gever die niet wilde betalen. Van huis uit heb ik een heel 
lange adem als het daarop aankomt. Maar op een 
gegeven moment moest ik duidelijk zijn tegen de klant 
om problemen te voorkomen. De adviseur vroeg mij het

gesprek met de klant nu eens bewust te sturen. Voorheen 
dacht ik altijd: ‘Laat maar lopen, komt wel goed’, maar met 
deze instelling liet ik eigenlijk de klant bepalen. Terwijl het 
om mijn onderneming ging. Door het gesprek in te steken 
vanuit de feiten werd het makkelijker.” 

Van collega naar werkgever 
“Heel duidelijk zijn, grenzen aangeven en regels bepalen 
bleken een belangrijke stap in mijn proces. Ook richting 
mijn personeelsleden. Ik zei altijd: ‘mijn collega’s’. Maar 
mijn coach benadrukte dat het geen collega’s zijn, maar 
werknemers. Ik stelde me altijd gelijkwaardig op, maar ben 
het eigenlijk niet. Dat is iets wat ik echt heb moeten leren. 
Rechtlijnige regels en vaste stramienen ontbraken, maar 
nu geven ze mij meer vrijheid en mijn medewerkers meer 
duidelijkheid. Ik denk dat dit tekenend is voor eenmans-
bedrijven die uitgroeien tot een bedrijf met werknemers. 
Je begint samen als collega’s, maar moet na groei 
uiteindelijk een knop omzetten. De coaching heeft mij 
daarbij geholpen.” 

Verder groeien
“Ik wil nog steeds verder groeien. Mijn bedrijf is nog klein 
van omvang en daardoor kwetsbaar. Als een van mijn 
werknemers uitvalt, merk je dat meteen. Desondanks ben 
ik heel tevreden met hoe het nu gaat en waar ik nu sta. 
Dankzij de coaching heb ik flinke stappen gemaakt. Het 
draait uiteindelijk niet zozeer om het arbeidsgeschikt 
worden, maar meer om het je eigen maken van een 
bepaalde aanpak en gedachtengang. Ik zie vanaf hier 
alleen maar een stijgende lijn.” 

Hoe werkt het claimproces?
Wij vinden het belangrijk dat iedereen advies 
op maat krijgt. Toen Erik zich arbeidsongeschikt 
meldde bij ons, kreeg hij een vaste claim- 
adviseur. Deze bood Erik begeleiding. Ook 
kreeg Erik hulp van een re-integratiedeskundige. 
Zodat hij door een multidisciplinair team werd 
geholpen.

Samen begeleidden ze hem bij het vinden van 
een nieuwe invullling van zijn werk, van begin tot 
eind. Ze bespraken de mogelijkheden, zijn 
toekomstwensen en in hoeverre Reaal hem 
hierin kon bijstaan.

Op advies van de re-integratiedeskundige ging 
Erik aan de slag met een ondernemers- 
adviseur.

Erik Harleman kreeg hulp bij re-integratie na een bedrijfsongeval.
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Vroeger en nu
Vroeger heette dit mooie beroep: schadebehandelaar. Toen werd het: claim- 
behandelaar. En sinds vorig jaar ben ik claimadviseur.

Vroeger was je voornamelijk bezig met het opvragen en ontvangen van formulieren 
en vooral veel schriftelijke informatie. Sinds drie jaar werken we bij Reaal met een 
minimum aan formulieren en met een maximum aan persoonlijk contact.

Het mooiste van mijn beroep? 
Meldt iemand zich arbeidsongeschikt? Dan neem ik binnen twee werkdagen 
telefonisch contact met hem op. Of met haar, natuurlijk. We bespreken de 
beperkingen die hij ervaart bij zijn werk. Daarnaast praten we over zijn bedrijf en 
de werkomstandigheden.

Ben je tandarts en heb je je pols gebroken? Dan kun je helemaal niets! Ben je 
tandarts en heb je knieklachten ? Dan kun je in veel gevallen, als je stoel goed is 
afgesteld en met extra hulp van de assistente en wat meer rustpauzes, een groot 
deel van je werk toch nog doen. 

Ook geef ik uitleg over wat de klant van zijn verzekering mag verwachten. En als 
het mogelijk is, spreken we met elkaar een arbeidsongeschiktheidspercentage af. 
De klant krijgt een bevestiging met een korte samenvatting van het gesprek in zijn 
digitale dossier MijnAOV.

Tijdens de hele periode dat een klant arbeidsongeschikt is, heb ik regelmatig 
persoonlijk contact met hem. Hierdoor leren we elkaar kennen en kan ik goed 
inspelen op zijn wensen en behoeftes.

Maar het allermooiste van het beroep claimadviseur vind ik iemand terug naar zijn 
werk begeleiden. Of als dat niet kan: naar ander werk. Zoals de ondernemer in de 
bouw die door lichamelijke klachten zijn zware beroep niet meer kon uitvoeren. 
Hij was te jong om te stoppen met werken. Maar dankzij zijn passie voor werk met 
jongeren, heeft hij inmidddels een baan gevonden als docent op het R.O.C. Het 
geeft de meeste voldoening en het is beter voor iedereen als je iemand helpt om 
weer aan de slag te gaan in zijn eigen werk of in een heel nieuw beroep. Dit 
noemen we ‘re-integratie’!

Zoeken naar oplossingen
Iedere claimadviseur weet dat het extra inspanning kost om samen met een klant 
en zo nodig met een externe partij of specialist oplossingen te zoeken. En we 
weten ook dat dat loont!

Geen enkele zelfstandig ondernemer zit er op te wachten om door arbeids- 
ongeschiktheid met zijn werk of bedrijf te moeten stoppen. De kunst is om 
samen een mogelijkheid te vinden waarmee de klant zelfstandig kan blijven. 
Bij voorkeur in zijn eigen beroep en met zijn eigen bedrijf. Maar als dat niet kan, 
zoeken we verder naar andere mogelijkheden.

Als claimadviseur peil ik de behoeftes en wensen van de zelfstandig ondernemer 
en ga ik samen met hem daarmee aan de slag. 

• Soms is hij geholpen met wat extra (ondernemers-)steun op het gebied van 
acquisitie als zijn bedrijf door de arbeidsongeschiktheid lange tijd heeft 
stilgelegen. 

• Soms is er iemand nodig die hem helpt zijn financiën op orde te krijgen, omdat 
er extra kosten zijn gemaakt tijdens de arbeidsongeschiktheid.

• Soms heeft hij alleen geld nodig om een ander bedrijf te starten of een nieuwe 
impuls te geven aan het bestaande bedrijf.

• Soms heeft hij behoefte aan begeleiding/coaching op het gebied van gedrag, 
time-management, werkhouding, etc.

En daar kunnen wij bij helpen. Dat is maatwerk. Dat is mensenwerk. Dat is wat wij 
doen!

Claimadviseur Leny

Wat doet een AOV claimadviseur?

Een psycholoog zat er ‘helemaal 
doorheen’ door veranderingen 
binnen zijn praktijk. Met behulp van 
een coach, ontdekte hij zijn sterke 
punten en vond hij een nieuwe 
partner en nieuwe opdrachtgevers, 
die beter aansluiten bij zijn kennis en 
vaardigheden.

Een marketing-adviseur kon jarenlang 
niet werken en mist hierdoor de 
vaardigheden van het werken met 
social media. Begeleiding door een 
specialist op dit gebied, maakte dat 
deze nieuwe/actuele manier van 
communicatie opgepakt werd en het 
bedrijf een mooie doorstart maakte.

Een fotograaf moest na langdurige 
uitval zijn hele bedrijf opnieuw 
opbouwen en daarbij rekening houden 
met een gewijzigde gezinssituatie.
Waardoor hij minder hele lange - en 
onregelmatige - dagen kan maken. 
Na hulp van een extern bureau legt hij 
zich nu voornamelijk toe op portret- 
fotografie en schoolfotografie.

Weer aan het werk
Leny geeft enkele voorbeelden uit de praktijk

Wie is Leny?
Leny heeft ruim 20 jaar ervaring 
als claimbehandelaar arbeids- 
ongeschiktheidsverzekeringen, 
waarvan 16 jaar bij Reaal.

Op 1 maart 2017 verwacht zij met 
pensioen te gaan.

Wat doet een claim-

adviseur? Die vraag 

moet ik met inmiddels 

ruim 20 jaar ervaring 

natuurlijk makkelijk 

kunnen beantwoorden. 
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De ondernemer is geen werknemer
Bestaande wetenschappelijke kennis over arbeid en 
gezondheid is voornamelijk gericht op werknemers. Dit 
terwijl er belangrijke verschillen bestaan tussen werk- 
nemers en zelfstandigen in werkbeleving en in werk- 
omstandigheden. “Uit onderzoek blijkt dat zelfstandigen 
vaak gezonder zijn, minder verzuimen vanwege ziekte en 
meer tevreden zijn met hun werk. Ook zijn ze gemiddeld 
gezien ouder en hoger opgeleid dan mensen in loon-
dienst”, vertelt Femke Abma, promovendus bij het UMCG. 
“Maar een zelfstandige heeft niet te maken met de werk- 
gever-werknemer-verhouding en heeft beperkt toegang 
tot arbodienstverlening.” Zelfstandig ondernemers 
hebben hierdoor andere behoeftes dan werknemers in 
loondienst. Ook als het aankomt op zijn verzekeringen en 
gezondheid. Om hen hierin het best tegemoet te komen, 
wil Reaal deze groep nog beter leren kennen.

Zelfstandigen nog meer regie geven 
“Reaal AOV kwam naar ons toe met de vraag of wij 
wilden meedenken over een instrument dat zelfstandig 
ondernemers nóg meer de regie zou geven over hun 
eigen leven”, vertelt Femke. “We nodigden zelfstandig 
ondernemers uit voor een-op-een interviews en groeps-
gesprekken, om erachter te komen hoe zij denken over 
duurzame inzetbaarheid. Allemaal klanten van Reaal. 
Werkzaam in 11 verschillende vakgebieden en gemiddeld 
zo’n 15 jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer. 
Enkelen hadden in het verleden al eens een claim 
ingediend bij hun arbeidsongeschiktheidsverzekering.” 
Kortom: een diverse en representatieve groep. Naast 
persoonlijke interviews gingen de onderzoekers aan de 
slag met gegevens uit grote databanken, waaronder die 
van Reaal. De zelfstandig ondernemers uit onze 
portefeuille zijn over het algemeen hoogopgeleid. Zo’n 
80% heeft een hbo-opleiding of hoger. De overige 20% 
doet voornamelijk fysiek zwaarder werk.

Uitvalroutes ontdekken
Een centrale vraag bij het onderzoek was: waarom vallen 
mensen uit? Femke en haar collega’s zochten uit waarom 
mensen stoppen met werken. “Uitvalroutes noemen we 
dat. Die kunnen heel verschillend zijn. Je kunt bijvoorbeeld 
gewoon niet meer werken of met vervroegd pensioen 
gaan. Maar veel gevallen van uitval zijn gelinkt aan arbeids- 
ongeschikt worden. Bijvoorbeeld omdat je ziek of 
depressief bent, of omdat je moet revalideren na een 
ongeval.”

Reaal AOV vindt het belangrijk dat zelfstandig ondernemers gezond kunnen 
blijven werken. Zeker nu we tot steeds latere leeftijd doorwerken. Om onze klanten 
hier nog beter bij te helpen, vroegen we het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG) en het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) onderzoek 
te doen naar de factoren die een rol spelen bij de duurzame inzetbaarheid van 
zelfstandig ondernemers. Want hierover bestond nog weinig informatie.

Duurzame inzetbaarheid
bij zelfstandig ondernemers
Zelfstandig ondernemers hebben andere behoeftes dan werknemers in loondienst

Interview met Femke Abma,
Postdoc onderzoeker (PhD) bij het UMCG

 Heb je hier
 invloed op?
Persoonskenmerken     Hoe jij als persoon in elkaar zit, kan een voorspeller zijn voor uitval. Het is belangrijk 
dat jij kiest voor wat het beste bij je past, zonder daarbij over je eigen grenzen heen te gaan.  x
Ervaring van je gezondheid     Hoe gezond je je fysiek en mentaal voelt, speelt een belangrijke rol in je 
inzetbaarheid. Goede nachtrust is daar onderdeel van: hoe beter je slaapt, hoe beter je functioneert.  v
Werkvermogen     De mate waarin je lichamelijk en geestelijk in staat bent om je werk te doen, heeft invloed 
op je inzetbaarheid.  v
Werkdruk     Gezond kunnen blijven werken en werkdruk hangen samen. Zolang jij de controle hebt over je 
werkzaamheden, heeft een hoge werkdruk geen negatieve invloed op je inzetbaarheid.  v
Sociale steun     Op iemand terug kunnen vallen en waardering ontvangen van je omgeving zijn belangrijk om
duurzaam inzetbaar te blijven.  v
Werk-privébalans     Dé belangrijkste factor om gezond te blijven werken. Als de rollen die jij privé en in je 
werk vervult goed met elkaar samengaan en je ook tijd voor jezelf hebt om bijvoorbeeld te sporten, dan heb  v 
je een mooie werk-privébalans.
Bevlogenheid     De kans is groot dat je gezond kunt blijven werken als je tevreden bent met je werk en daar 
ook plezier uit haalt.  v
Succesvol ondernemen     Het is belangrijk dat de hoeveelheid werk in verhouding staat tot de opbrengst. 
Als jij steeds harder moet werken, maar hierdoor niet meer of zelfs minder verdient, dan kan dit een negatief 
effect hebben. Ook goede werkrelaties hebben een effect op je inzetbaarheid: hoe beter je relaties, hoe 
lager de kans op uitval.
Gezonde leefstijl     Gezonde voeding, voldoende beweging, niet roken, weinig alcohol drinken en voldoende
slapen. Allen maken deel uit van een gezonde leefstijl. En hoe gezonder je leefstijl, hoe beter en duurzamer jij  v
 inzetbaar bent.

Factoren
Welke factoren spelen een rol bij uitval? Zijn er factoren 
die je kunt beïnvloeden, waardoor je gezond kunt blijven 
werken? In grote databanken en met interviews met onze 
klanten gingen de onderzoekers op zoek naar antwoorden. 
Daaruit kwam het volgende naar voren:

Jij hebt het in de hand
Uit het onderzoek blijkt dat je op zo goed als alle in de 
tabel genoemde factoren invloed kunt uitoefenen. Dat 
betekent dat je in staat bent om zelf de regie te voeren 
over je eigen leven als zelfstandig ondernemer. Aan geen 
van deze factoren zijn cijfers te hangen. Er is geen 
maximaal aantal uren dat je op een dag zou mogen 
werken om gezond te blijven. Het draait erom hoe jij al 
deze factoren ervaart. Duurzame inzetbaarheid heb je, 
net als je onderneming, zelf in de hand. Wel willen we 
ervoor zorgen dat je je antwoorden kunt vergelijken met 
andere zelfstandig ondernemers.

Waarom dit onderzoek?
We vinden het heel belangrijk dat onze klanten duurzaam 
inzetbaar blijven. Niet voor niets positioneren we ons als 
arbeidsgeschiktheidsverzekeraar. Ons doel? Onze klant 
arbeidsgeschikt houden en hem helpen duurzaam 
inzetbaar te blijven. Daarbij zetten we de klant zelf aan het 
roer. Na dit onderzoek weten wij beter wat zelfstandig 
ondernemers belangrijk vinden en welke factoren voor 
hen een rol spelen bij duurzame inzetbaarheid. De 
onderzoekers van het UMCG en het Erasmus MC hebben 
aan de hand van de uitkomsten een vragenlijst samen- 
gesteld. We onderzoeken hoe we die vragenlijst aan 
klanten kunnen aanbieden, om hen te helpen inzicht te 
krijgen in hun duurzame inzetbaarheid. Zodat ze de regie 
in eigen hand kunnen houden.
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Reaal Lijfwacht
Bereikbaar van 9.00 uur tot 17.30 uur 
(maandag tot en met vrijdag)
Telefoon 020 - 543 66 20
E-mail lijfwacht@reaal.nl
Website reaal.nl/lijfwacht

Resilians
Bereikbaar tijdens kantoortijden, ’s avonds en 
in het weekend
Telefoon 0800 - 456 45 60
E-mail info@resilians.nl
Website resilians.nl

Wat lees je graag in Lijfwacht Magazine?

Wil je meewerken aan het volgende Lijfwacht Magazine? Laat ons weten over 
welke onderwerpen je graag leest. Stuur een e-mail met het onderwerp en je 
naam naar lijfwacht@reaal.nl. En wie weet sta jij of je onderwerp in het volgende 
magazine!
Wil je bijvoorbeeld meer weten over gezond en vitaal aan het werk blijven? 
Of deel je graag zelf je tips en ervaringen met onze lezers? Laat het ons weten.

Waarom zijn fysiotherapeuten zo bevlogen?
Fysiotherapeuten vormen de meest bevlogen beroepsgroep in de zorg.
Dit ondanks de toegenomen regeldruk en de lange werkdagen. Hoe doen ze dat?

 Wat geeft fysiotherapeuten energie? Wat zijn uitdagingen? Welke levenshouding hebben fysio’s?

Stressbronnen zijn er wel degelijk, maar daar staan 
in verhouding veel energiebronnen tegenover.

Dit zijn de resultaten van een onderzoek naar bevlogenheid bij fysiotherapeuten. 
Met dit soort onderzoeken willen wij onze klanten nóg beter leren kennen en weten 
wat hen bezighoudt. Waarom? Om klanten uit een beroepsgroep preventie op 
maat te bieden. Dit onderzoek is uitgevoerd door onze partner Resilians. Wil je 
meer weten over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar lijfwacht@reaal.nl.

De hoeveelheid
regels is gestegen

Actieve werk- en levens- 
houding en levensstijl

Overwerken, eerder 
beginnen en papierwerk 
mee naar huis nemen

De verhoogde regeldruk 
wordt als vervelend 
ervaren, maar veel 
fysiotherapeuten zien het 
als ‘iets wat gewoon 
gedaan moet worden’

Haperingen in de 
samenwerking met 
collega’s blijven door 
tijdgebrek vaak 
onbesproken

Bewust bezig zijn met 
het hanteren van de 
regeldruk om de 
prioriteiten te kunnen 
blijven leggen bij het 
fysiotherapeutische werk

Als het plezier en de 
energie weg zijn, neemt 
de vitaliteit weer toe 
door stil te staan bij 
de vraag ‘waarom doe 
ik wat ik doe?’

Openstaan voor 
persoonlijke ontwikkeling

Inhoudelijke, uitdagende 
en afwisselende 
werkzaamheden

Omgang met cliënten

De waardering 
die ze krijgen

De samenwerking 
met collega’s

Zij ervaren hun werk
als sociaal, uitdagend
en betekenisvol

?
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Als je goed verzekerd bent, kun je tegenvallers
beter opvangen en voel je je vrijer om te 
ondernemen. Maar niet alle zzp’ers zijn even 
goed verzekerd. De helft van de zzp’ers heeft 
het idee dat verzekeringen nauwelijks te 
betalen zijn. Terwijl je in de praktijk beter iets 
dan niets kunt verzekeren.
Wij ondervroegen ruim 500 zzp’ers. Over 
hun waarom niet. En waarom juist wel. 
Voor jou de highlights op een rij.

Vrijheid voor
ondernemen

Veel zzp’ers zijn 
onverzekerd. Jij ook?

58% van de zzp’ers weet zeker 

dat hij niet goed verzekerd is 

voor zzp-risico’s.

Ruim eenderde wil zich verzekeren voor

zakelijke risico’s met

materialen/goederen 

buitenshuis

juridische conflicten 

met een 

opdrachtgever

arbeids- 

ongeschiktheid

zakelijke risico’s 

met een auto

32%

33%

Hoe schatten zzp’ers 
hun kansen in?

47% van de zzp’ers acht de kans 

klein, maar aanwezig dat hij om 

gezondheidsredenen uitvalt. 

31% denkt zo over de kans 

op juridische conflicten en 

27% over de kans dat je schade 

maakt bij een opdrachtgever.

38%

37%

Wil je alle resultaten van het 
onderzoek nalezen? Dat kan 
op reaal.nl/ondernemers/zzp.

Onze zzp-verzekeringen hebben een scherpe premie. En je krijgt er veel voor 
terug: de vrijheid om door te gaan met je werk als er eens iets misgaat. Doe 
nu de zzp-verzekeringscheck op reaal.nl en ontdek welke verzekeringen 
relevant voor je zijn.

Leef je leven


