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Welkom
Beste lezer,

Welkom bij Reaal AOV, welkom bij het Reaal Lijfwacht Magazine. Hoe vaak gebeurt dat nou? 

Welkom geheten worden door iemand van een verzekeraar waar je al een verzekering hebt lopen. 

En toch vind ik het goed om dat vaker te doen. Iedere klant met een Reaal arbeidsongeschikt-

heidsverzekering (AOV) moet weten dat we er voor hem of haar zijn als het gaat om hulp op het 

gebied van ‘arbeid en gezondheid’. 

Hand geven

Het is lastig, zo niet onmogelijk, om alle klanten regelmatig een hand te geven. De schaalgrootte 

brengt anonimiteit met zich mee. Maar de grootte van onze groep klanten zorgt ook voor een 

sterk AOV vangnet. Als je in dat vangnet valt, komt dat meestal door hele vervelende pech. Dan 

speelt de groep in je beleving al helemaal geen rol. Dan gaat het om jezelf. En het zal je maar 

gebeuren. Eén op de vier zelfstandigen wordt een keer korter of langer arbeidsongeschikt. Goed 

als er dan een vangnet is in de vorm van een AOV. 

Onderzoek

Liever nog wordt een val in het vangnet voorkomen. 

Daarvoor zochten wij onder andere de samenwerking 

met twee kennisinstituten met grote expertise op het 

terrein van duurzame inzetbaarheid. Het Universitair 

Medisch Centrum Groningen en het Erasmus Medisch 

Centrum. Zij werken aan de ontwikkeling van een 

QuickScan duurzame inzetbaarheid. Deze QuickScan 

geeft advies op maat over hoe langer gezond doorwer-

ken het best kan worden gerealiseerd. 

Maar maak vooral nu al gebruik van de mogelijkheden die 

wij als arbeidsGeschiktheidsverzekeraar bieden binnen 

het Lijfwacht programma! Maar liefst 70% van de klanten 

die preventief werden gecoacht door onze partner 

Resilians, geven aan dat arbeidsongeschiktheid hierdoor 

is voorkomen. Welkom!

Olaf de Louwere

Lid van het directieteam van Reaal Schade-AOV 
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Lijfwacht 
nieuws

UMCG en Erasmus MC onderzoeken 
duurzame inzetbaarheid ondernemers
Reaal begeleidt ondernemers intensief en op 
vele manieren. Bij het vinden van een goede 
werkbalans en bij het behouden van hun 
gezondheid. Met Lijfwacht willen wij hierin 
maatwerk leveren. Begin 2015 hebben wij 
hierin een nieuwe stap gezet. Met een onder-
zoek uitgevoerd door twee kennisinstituten 
op het terrein van duurzame inzetbaarheid: 
het Universitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG) en het Erasmus Medisch Centrum 
(Erasmus MC).

Specifiek voor zelfstandig  
ondernemers
Bijzonder aan dit onderzoek is dat het zich richt 

op wat specifiek voor zelfstandig ondernemers 

belangrijk is in het werk. Waar zitten knelpunten 

en hoe kunnen de ondernemers duurzaam 

ondersteund worden? Met de resultaten van dit 

onderzoek wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 

een Quickscan duurzame inzetbaarheid. Met deze 

Quickscan wil Reaal ondernemers advies op maat 

bieden over hoe zij langer gezond kunnen blijven 

ondernemen. Reaal wil het instrument in 2016 aan 

haar klanten aanbieden. Het onderzoek sluit aan op 

bestaande wetenschappelijke kennis over arbeid 

en gezondheid. Deze is echter voornamelijk gericht 

op werknemers. Dit terwijl er tussen werknemers 

en zelfstandigen belangrijke verschillen bestaan in 

beleving van werk en in werkomstandigheden.

Onderzoeksteam
Het onderzoek loopt sinds mei 2015. Prof. dr. Sandra 

Brouwer (hoogleraar sociale geneeskunde, in het bij-

zonder arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen), 

UMCG en prof. dr. Burdorf (hoogleraar determinants 

of public health), Erasmus MC Rotterdam leiden het 

onderzoeksteam. Op pagina 14 van dit magazine 

schreef Sandra een gastcolumn.

Inventarisatiegesprek
Nieuw bij Reaal AOV? Dan bellen wij u binnen vier tot zes maanden op voor een inventarisatiegesprek. Tijdens dit 

gesprek vertellen we u wat Lijfwacht voor u kan betekenen. En vragen we u of u op dit moment behoefte heeft 

aan een van onze diensten, zoals coaching. We vragen u ook of u starter bent. Omdat is gebleken dat in de eerste 

jaren van de onderneming problemen kunnen ontstaan, kunnen we met Lijfwacht helpen. Bijvoorbeeld met 

behulp van een traject bij het Ondernemersklankbord (OKB).
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Belevingswereld 
van de fysiotherapeut
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat fysiotherapeuten vaak bevlo-
gen zijn in hun werk. Dat is bewonderingswaardig! Met bevlogenheid 
en bezieling bevorder je je werkplezier en de kwaliteit van je werk. 
Daarnaast helpt het bij tegenslagen en de soms belastende werkzaam-
heden van het vak. Wij willen graag weten waar die bevlogenheid en 
bezieling vandaan komen. Daarom vroegen wij Resilians om hier onder-
zoek naar te doen.

Resilians is onze partner voor coaching op het gebied van persoonlijke effecti-

viteit, mentale veerkracht en werkplezier. Voor het onderzoek namen zij onder 

andere interviews af. Ze vroegen fysiotherapeuten naar de dagelijkse beleving 

van hun werk. Bijvoorbeeld tijdens het vakcongres op de Dag van de Fysiothe-

rapeut op 6 november 2015. In het eerste kwartaal van 2016 presenteren we de 

resultaten van ons onderzoek.

Meer regelwerk
Bevlogenheid en bezieling helpen bij het omgaan met tegenslagen. Maar er zit 

ook een keerzijde aan. Want therapeuten die veel bevlogenheid tonen, stellen 

soms hoge eisen aan zichzelf. En hoe zorg je ervoor dat passie niet ondersneeuwt 

in de waan van de dag. Een fysiotherapeut wordt steeds meer een ondernemer. 

De samenwerking met zorgverzekeraars vereist meer regelwerk dan vroeger. En 

het fysieke werk vraagt soms veel van je lichaam. Met de doelgroepgerichte aan-

pak van coaching via Lijfwacht willen Reaal en Resilians fysiotherapeuten helpen 

de juiste balans in hun werk te vinden. Zo houden zij meer tijd over voor hun wer-

kelijke passie: de patiënt helpen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen 

de coaches van Resilians onze fysiotherapeuten nog beter van dienst zijn.

Dag van de Fysiotherapeut
Reaal was samen met Resilians aanwezig op de Dag van de Fysiotherapeut. Een 

vakcongres dat plaatsvond op 6 november 2015. De stapel Lijfwacht Magazines 

met als thema Uitgeslapen vond gretig aftrek! En de reacties op het onderzoek 

waren positief. De aanwezige fysiotherapeuten vertelden enthousiast over hun 

vak tijdens interviews voor het onderzoek. Ook hieruit bleek dat veel fysiothera-

peuten bevlogen zijn.

“Ik haal er enorm veel voldoening uit als het me lukt om patiënten zelf tot 

inzichten te laten komen als het gaat om hun herstel en het voorkomen van 

nieuwe klachten.”

“Als ik lekker in mijn vel zit, kan ik mijn vak beter uitvoeren. Ik heb meer  

aandacht, kan beter luisteren en kom sneller tot de kern.”

Resilians
coacht u bij vragen  

die u in de praktijk  

tegen kan komen,  

bijvoorbeeld: werk- 

privébalans, samen-

werking, leiderschap en 

vitaliteit. Zij zijn 24 uur 

per dag, 365 dagen per 

jaar bereikbaar via  

0800 – 456 456 0. 

Voor u  én uw gezin! Zij 

werkt vertrouwelijk en 

onafhankelijk van Reaal.
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Hulp bij gezonde voornemens
Vaak gaan goede voornemens over gezondheid, zoals gezonder eten, minder roken en meer bewe-
gen. Weet jij welke gezonde voornemens bij jou passen om je nog fitter en gezonder in te kunnen 
zetten voor je bedrijf en je privéleven? Het onafhankelijke bedrijf Beter helpt klanten met een 
Reaal arbeidsongeschiktheidsverzekering hierbij. Met coaching en het gezondheidsonderzoek. 

Wat is je échte leeftijd?
Het gezondheidsonderzoek van Beter meet je 

biologische leeftijd. Deze leeftijd is een maatstaf 

voor je gezondheid en wordt beïnvloed door je 

fysieke en geestelijke conditie en levensstijl. Het 

onderzoek bestaat uit een online vragenlijst en een 

lichamelijk gezondheidsonderzoek. Op basis van de 

uitkomsten berekent Beter je biologische leeftijd en 

ontvang je persoonlijke adviezen om deze leeftijd te 

verlagen en dus je gezondheid te verbeteren. 

Is je biologische leeftijd hoog?
Ligt je biologische leeftijd hoger dan de leeftijd in  

je paspoort? Dan kan Beter je helpen met een 

coachingstraject van 6 maanden. Want iets daad-

werkelijk doen, is vaak lastig. Inzicht en bewustwor-

ding helpen om nieuwe gewoonten te ontwikkelen 

en gedrag positief te beïnvloeden. Coaching helpt je 

bij het stellen van doelen en het concreet maken van 

de tussenliggende stappen. 

Met ‘Motivational Interviewing’ daagt Beter je uit om 

te kijken naar je persoonlijke motivatie om gezonder 

te gaan leven. ‘Wat zijn mijn drijfveren? Waarom 

wil ik eigenlijk gezonder leven?’ Als de wil om te 

veranderen niet van binnenuit komt, is het lastig om 

blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen. 

De coach van Beter helpt je hier inzicht in te krijgen, 

koppelt hieraan de benodigde acties en motiveert 

je de stappen te nemen richting een blijvend betere 

gezondheid. Meer bewegen, gezonder eten en 

bewust bezig zijn met je leefstijl. Omdat gezondheid 

en vitaliteit belangrijke pijlers zijn voor succesvol 

functioneren.

Ben je benieuwd naar jouw biologische leeftijd? 

Schrijf je dan in voor het gezondheidsonderzoek. 

Ga naar reaal.nl/lijfwacht en kijk bij Mijn Levensstijl.

Tips van  
Beter

Beter 
Beter is gespecialiseerd in gezondheid en verzuim. Met artsen en leefstijlcoaches die 

zijn getraind in het begeleiden bij verandering van leefstijl. 
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Een nieuw jaar betekent voor veel mensen goede voornemens. Maar hoe zorg je er nou voor dat je 
ze ook volhoudt? Volgens Jo Fransen, manager bedrijfsartsen bij Beter, gaat het in de eerste plaats 
over een keuze: of je gaat volledig voor de verandering, of je accepteert de huidige situatie. Er is 
geen ruimte voor twijfel, of het nemen van een middenweg. Geef geen gas met de rem erop! Dan 
voorkom je een hoop frustratie en teleurstelling.

Ga je volledig voor de verandering?
Kies je volledig voor de verandering? Dan adviseert 

Jo om eerst een aantal dingen voor jezelf op papier 

te zetten. Schrijf dus een plan! Maak het niet te groot 

en schrijf niet te veel. Hoe concreter hoe beter!

1  Formuleer voor jezelf: Wat wil ik bereiken? 

Waarom wil ik dit veranderen? Wat levert het 

me op?

2  Zet de voor- en nadelen van je huidige gedrag 

en de verandering (het nieuwe gedrag) onder 

elkaar. Dit geeft je inzicht. Kijk dan eens kritisch 

naar de lijst. Wegen de voordelen op tegen de 

mogelijke nadelen? Alleen als dit zo is, heb je 

een reële kans op succes.

3  Bedenk van te voren wat je valkuilen zijn. In 

welke situaties verwacht je het moeilijk te krijgen 

om je voornemen vol te houden? Schrijf dit op. 

Bedenk ook hoe je hiermee om wilt gaan.

4  Formuleer minimaal drie mijlpalen en spreek 

met jezelf af hoe je jezelf gaat belonen als je een 

mijlpaal hebt gehaald. Dit is heel belangrijk, want 

zo houd je jezelf gemotiveerd.

5  Deel je voornemen met anderen. Bijvoorbeeld 

je gezin of vrienden. Zo creëer je voor jezelf wat 

sociale steun.

6  Evalueer elke twee weken met jezelf: zit ik nog 

op koers? 

Zoals je ziet, is verandering niet gemakkelijk. Alleen 

het uitspreken van het voornemen is niet voldoen-

de. Maak er serieus werk van, met behulp van deze 

zes stappen. 

Heel veel succes!

Hoe houd ik mijn  
goede voornemens vol?

Uit onderzoek van Beter blijkt:

- Meer dan 55% van de deelnemers is 
gezonder gaan eten na coaching. Dit ten 
opzichte 22% van de deelnemers zonder 
coaching.

- Bijna 50% van de deelnemers is meer 
gaan bewegen na coaching. Dit ten opzichte 
van 21% van de deelnemers zonder coaching.

- Bijna 40% van de deelnemers is afgevallen 
na coaching. Dit ten opzichte van 17% van de 
deelnemers zonder coaching.

50%
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Paniekaanvallen, een verhoogde bloeddruk, slecht slapen en een constant gevoel van stress. Eind 
2014 kreeg John van der Stap (51) een burn-out. Gelukkig zocht hij snel hulp. Inmiddels is John her-
steld en bekijkt hij het leven op een heel andere manier. “Ik heb geleerd realistische doelen te stellen 
en ook aan mezelf te denken, in plaats van alleen aan anderen.”

Altijd in de weer
“Eigenlijk neem ik mijn hele leven al te veel hooi op 

mijn vork. Ik heb een drukke en verantwoordelijke rol 

als zelfstandig Enterprise Architect en ben daarnaast 

als bestuurslid actief in de lokale politiek. Ook ben 

ik lid of oprichter van twee verenigingen, waaronder 

een dansvereniging. Zo’n twee jaar geleden merkte ik 

dat ik in al die hectiek niet meer tot rust kon komen. 

Ik werkte de hele dag. Ook na het avondeten kroop ik 

weer achter mijn bureau of ging ik naar een vergade-

ring of repetitie. ’s Nachts had ik moeite om in slaap te 

vallen. ’s Ochtends stond ik vroeg weer op. Dan begon 

het riedeltje van voor af aan.”

Batterij leeg
“In 2014 kreeg ik enkele paniekaanvallen. Dat gebeur-

de meestal ’s avonds of ’s nachts. Ik wist niet goed 

wat ik ermee aan moest. Ik belde in ieder geval niet 

mijn huisarts. Ik ben een echte Google-patiënt en 

zocht op waar het vandaan zou kunnen komen. En 

wat ik eraan kon doen. Je begrijpt, dat is geen oplos-

sing. Mijn vrouw zei regelmatig dat ik even rust moest 

nemen en ik beloofde haar dat ook te doen. Maar ja, je 

hoofd maalt maar door. Uiteindelijk ging het echt niet 

meer. Ik functioneerde steeds vaker op de automati-

sche piloot. Ik kon er niet meer omheen: mijn batterij 

was helemaal leeg.”

Hoge bloeddruk
“Ik ging naar de huisarts. Die mat een flink verhoog-

de bloeddruk. Dat was even schrikken. Reden voor 

mij om acuut al mijn werk, politieke activiteiten en 

verenigingsleven stil te leggen. Een moeilijke stap. 

Niet veel later werd bij mij medisch een burn-out 

vastgesteld. Een heftige diagnose, ik raakte volledig 

arbeidsongeschikt. Behalve rust nemen, wilde ik meer 

doen om zo snel mogelijk weer uit het dal te klimmen. 

Ik herinnerde mij een mailing van Reaal over personal 

coaching bij bijvoorbeeld omgaan met werkdruk. Ter 

voorkoming van een burn-out, eigenlijk. Hoewel het 

bij mij te laat was voor preventie, heb ik toch contact 

opgenomen.”

Coaching
“Door de brief van Reaal, nam ik contact op met hun 

partner Resilians. Zij koppelden mij aan een coach bij 

mij in de buurt. De coach hield mij een spiegel voor. 

Wie ben je? Waarom doe je wat je doet? Ik moest de 

symptomen die ik had en de emoties die ik ervoer, 

benoemen. Samen zochten we naar de oorzaak van 

mijn klachten. Zo kwamen we erachter dat ik jarenlang 

alleen maar bezig was geweest anderen tevreden te 

stellen. Daarbij cijferde ik mezelf compleet weg. Wat 

ik wilde en wat ik in alle redelijkheid voor elkaar kon 

boksen, deed er voor mij niet toe. In de wens anderen  

“Ik heb geleerd ook aan 
mezelf te denken”

Leven na een burn-out
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tevreden te stellen, stelde ik mezelf onrealistische doelen. Ik legde de lat 

steeds weer hoger en die trend moest doorbroken worden. De coach gaf me 

tips om te ontspannen en om mijn leven opnieuw in te delen. Zo maakte ik 

iedere dag lijstjes met wat ik wilde doen: allemaal hele haalbare en realistische 

doelen. Als ik eerder met die coach in contact was gekomen, was een burnout 

misschien voorkomen.”

Leef nu!
“Naast het traject met de coach bezocht ik een psycholoog en ging ik regel-

matig naar een arts. Samen met deze deskundigen legde ik een fundament 

voor mijn herstel. Langzaamaan ging het beter. Door rust, ritme, regelmaat, 

maar bijvoorbeeld ook meditatie knapte ik weer op. Ik heb ook veel gehad aan 

het boek ‘de Kracht van het Nu’, door Eckhart Tolle. Hij heeft me laten inzien 

dat je nu moet leven en niet steeds met de toekomst bezig moet zijn. De toe-

komst bestaat nog helemaal niet! Waarom zou je je er dan op fixeren?”

Gelukkig
“Inmiddels durf ik te zeggen dat ik beter ben. Ik heb enorm veel geleerd het af-

gelopen jaar en ik kan mijn leven nu naar volledige tevredenheid indelen. Ik voel 

me bevrijd en ben gelukkiger dan voor mijn burn-out. Natuurlijk moet ik nog 

wel goed opletten dat ik mezelf weer niet laat meeslepen door oude patronen 

en gedachten. Ik ben waakzaam. Zo let ik goed op dat ik vooral leuke dingen 

blijf doen. Juist ook in mijn werk. Mijn werk en mijn hobby’s moeten me plezier 

opleveren. Of op z’n minst een wijze levensles, anders heb ik er niks aan.”

Durven loslaten
“Mijn werk is veeleisend en het is eenvoudig mezelf erin te verliezen. Maar ik 

vind het het leukste werk dat er is. Daarom plan ik het zorgvuldig en zet ik mijn 

eigen welzijn op de eerste plaats. Ik neem bijvoorbeeld minder klussen aan en 

kijk per klus kritisch of het bij me past. Blijkt dit pas gaandeweg niet het geval? 

Dan ben ik niet bang tegen de opdrachtgever te zeggen: ‘we zijn geen goede 

match, kan ik je aan een collega voorstellen?’ Dit zou ik vóór mijn burn-out 

nooit hebben gedurfd, uit angst anderen teleur te stellen en klanten te verlie-

zen. Maar ik heb leren loslaten. Een verademing.” 

Voorkomen is beter dan genezen
“Een burn-out schudt een mens helemaal wakker. Je lichaam en geest geven 

aan dat je te ver bent gegaan. Ik dacht altijd: dat overkomt mij niet. Ontken-

ning is een sluipmoordenaar. Stop je kop niet in het zand, zo weet ik nu. Je 

moet anderen toelaten en op tijd hulp zoeken. Maar je moet het wel zelf willen 

én doen. Want alleen jijzelf kunt zeggen: tot hier en niet verder. Voor mij een 

wijze levensles en de reden dat ik nu weer gezond en wel met beide benen in 

het leven sta.”

“Als ik eerder 
met die coach 
in contact was 
gekomen, was een 
burn-out misschien 
voorkomen.”



10 Reaal Lijfwacht Magazine

&MAARTJE
Loopbaancoach
“Als loopbaancoach help ik mensen hun werk weer 

leuk te maken”, vertelt Maartje. “In hun huidige 

functie of in ander werk, in loondienst of als zelfstan-

dige. Dat doe ik in een-op-eengesprekken en via een 

online coachingsprogramma. Mijn werk vraagt mijn 

volle aandacht en betrokkenheid bij mijn coachees. 

Ik zorg er daarom voor dat als ik aan het werk ben, 

ik me daar volledig op kan focussen. Dat vraagt 

discipline, planning en flexibiliteit. Gelukkig ben ik 

daar altijd goed in geweest.”

Moederschap
In het najaar van 2014 werd Jip geboren. Maartje: 

“Ik heb een hoop geleerd het afgelopen jaar en 

dat neem ik ook mee in mijn werk. Zo kan ik me 

bijvoorbeeld nog beter dan voorheen inleven in mijn 

coachees. Vooral als ze ook kinderen hebben.”

Eigen kantoorruimte
Maartje vindt het belangrijk werk en privé waar 

mogelijk gescheiden te houden. Voordat Jip er was, 

werkte ze vanuit huis. Nu heeft ze haar eigen kan-

toorruimte in Utrecht. “Dat wil overigens niet zeggen 

dat ik nooit meer thuis werk hoor”, geeft ze aan. 

“Maar alleen als het echt nodig is. Ik probeer het niet 

ten koste van Jip en Frederik te laten gaan.” Maartje 

merkt verder op dat sinds haar moederschap 

haar tijd kostbaarder is geworden. “Ik ben daarom 

efficiënter gaan werken. Zo heb ik pas nog een 

boekhouder in de arm genomen. Dan hoef ik mijn 

administratie in ieder geval niet meer zelf te doen.”

Plannen en organiseren
“Mensen zeggen altijd dat je als ondernemer flexibel 

bent en natuurlijk ben ik de baas van mijn eigen 

agenda”, zegt Maartje. “Maar ik kan niet zomaar 

afspraken met coachees afzeggen of verplaatsen. 

Wel heb ik de eerste maanden na mijn verlof het zo 

voor mezelf geregeld dat ik nooit voor 10 uur  

’s ochtends een afspraak had staan. Waarom stress 

in de ochtend als dat niet nodig is?” In Maartjes 

agenda staat ook haar vaste mamadag. “Iedere 

dinsdag is mijn tijd helemaal voor Jip. Logisch toch? 

Hij is het allerbelangrijkste. Mijn coachees begrijpen 

dat gelukkig volkomen.”

Inspringen
Een goede planning is belangrijk. Maar zoals iedere 

ouder ongetwijfeld weet, zijn er soms plotselinge ge-

beurtenissen waar je simpelweg geen rekening mee 

kunt houden. Maartje: “Frederik had plots een extra 

trainingsdag op zijn werk, op papadag. Ik kon niet 

inspringen, want ik moest workshops geven. Onze 

familie woont niet dichtbij en we hebben nog geen 

vaste oppas waar we een beroep op kunnen doen. 

Dat was dus improviseren en erop vertrouwen dat je 

een oplossing vindt. Uiteindelijk kwam toch één van 

de opa’s onze kant op. Ik ben vanuit huis begonnen 

Een nieuw begin: 

ondernemerschap  
en ouderschap
Maartje (34) is zelfstandig loopbaancoach en eigenaar 
van P.I.M.P. your carreer. Haar man Frederik (35) is  
business intelligence specialist en werkt in loondienst.  
In het najaar van 2014 kregen ze samen een zoon, Jip. 
Hoe bevalt het dit jonge gezin om het ondernemerschap 
en een drukke baan te combineren met een baby?
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&
met werken. Zodat ik voor Jip kon zorgen totdat opa 

zich door de ochtendfile heen had geworsteld.”

Maak jezelf niet gek
“Mijn leven als zelfstandig ondernemer ziet er natuur-

lijk nu anders uit dan voor Jip”, geeft Maartje aan. “Ik 

kan niet in vier dagen doen wat ik anders in ruim vijf 

dagen had gedaan. Maar ik laat mezelf niet gek maken. 

Ik doe wat ik kan doen en dat doe ik goed. Leerpunten? 

Meer tijd voor Frederik en mij inruimen. We hebben 

nog altijd geen vaste oppas.” Als tip voor nieuwe 

ouders met een drukke baan of eigen zaak benadrukt 

Maartje het belang van verwachtingenmanagement. 

“Wees duidelijk naar de mensen met wie je in je werk 

te maken hebt. Wanneer je wel en niet werkt. Zo 

verlaag je de druk voor jezelf en hoef je je niet schuldig 

te voelen als je even niet reageert op e-mails.”

FREDERIK
Stormachtig begin
“De eerste weken na Jips geboorte verliepen 

stormachtig”, vertelt Frederik. “Jip werd vijf weken te 

vroeg geboren en daarom moest er nog een hoop 

geregeld worden. Zelf had ik de papa-avond van de 

zwangerschapscursus gemist en was ik vlak voor de 

bevalling nog begonnen met me in te lezen over de 

bevalling zelf. Gelukkig had ik acht weken verlof en 

kon ik na de geboorte alle tijd inruimen om allerlei 

dingen alsnog te regelen en voor Jip en Maartje te 

zorgen. Dat was heel fijn.”

50/50
Op de dagen dat Frederik en Maartje werken, gaat 

Jip naar de kinderopvang. “Het halen en brengen van 

Jip verdelen we 50/50”, geeft Frederik aan. En is Jip 

bijvoorbeeld ziek? Dan wisselen ze de zorg voor hem 

over de dag heen met elkaar af. Frederik: “Ik vang Jip 

op als Maartje coachingsgesprekken heeft. Buiten 

de gesprekken om kan Maartje dan weer relatief 

gemakkelijk schuiven en inspringen. We doen het 

vaak echt samen.”

Papadag
“Net als Maartje heb ik ook een vaste dag in de 

week waarop ik voor Jip zorg”, vertelt Frederik. “Mijn 

papadag bevalt me heel goed. In het begin was het 

wel lastig, alleen met die kleine. En soms is het nog 

steeds pittig. Maar al snel werd papadag voor mij 

de dag waarop ik lekker samen kan zijn met mijn 

zoon.” Bij Frederik op kantoor is papadag nog niet 

erg gebruikelijk. “Niet omdat de cultuur er niet naar 

is, maar omdat mijn collega’s allemaal ontzettend 

jong zijn. Het is gewoon nog niet aan de orde. Maar 

ze vinden het helemaal prima!”

Spontaan de hort op
“Met Jip erbij is het wat lastiger voor Maartje en mij 

om tijd met z’n tweeën door te brengen. Vroeger 

gingen we vaak spontaan de hort op. Dat kan nu een 

stuk minder. De spontaniteit proberen we er wel in 

te houden, hoor”, zegt Frederik. “Maar dan nu samen 

met Jip. We willen hem graag nu al leren dat het 

leven niet in beton gegoten is.”

Maak tijd vrij
Frederik: “De tijd vliegt voorbij. Mijn tip aan nieuwe 

ouders zou zijn ieder moment met je kind te koes-

teren. Het werk is belangrijk, zeker, maar je kind is 

alles. Er zijn zo veel kleine momenten die ik nu alweer 

begin te vergeten. Maak tijd vrij voor je kind, voor je 

gezin. Koester wat er gebeurt!”
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Advies gevraagd
“Ik krijg vragen van heel verschillende type onder-

nemers. Van glazenwassers, restauranthouders 

en kappers tot fotografen en radiomakers”, vertelt 

Johan. “Wanneer je bij het Ondernemersklankbord 

een adviesaanvraag doet, wordt je verzoek toegewe-

zen aan één van de vele adviseurs. Bij wie je terecht 

komt, is afhankelijk van de regio waarin je actief bent 

en het type vraag dat je hebt. Iedere adviseur heeft 

zo zijn expertise. Zelf ben ik erg breed inzetbaar en 

dat merk ik ook aan het type vragen dat ik krijg. Zo 

help ik bijvoorbeeld starters met advies over hoe ze 

hun financiering voor grote investeringen rond kun-

nen krijgen. Of coach ik ze bij hun zichtbaarheid in de 

buurt of op social media. De afgelopen jaren heb ik 

enkele tientallen adviesaanvragen behandeld.”

Waar sta je en wat doe je?
“Ik help veel starters”, merkt Johan op. “Ze worden 

vaak doorverwezen door de Kamer van Koophandel. 

Meestal zijn ze circa een jaar bezig en hebben ze de-

zelfde vragen: hoe krijg ik meer klanten en meer om-

zet? Ik ga dan met ze in gesprek. Tijdens een eerste 

klankbordsessie stel ik vragen als ‘wie ben je?’, ‘waar  

sta je?’, ‘wat doe je precies?’ en ‘waarin onderscheid 

je je?’ Dat dwingt je als ondernemer opnieuw na te 

denken over jezelf, je bedrijf en je activiteiten. De ant-

woorden op die vragen kun je verwerken in je onder-

nemersplan. Het is belangrijk daarin een duidelijke 

focus en heldere doelstellingen te formuleren. Dit 

heb je echt nodig bij je acquisitie als je wilt groeien.”

Focus op jouw bedrijfstak
“Hoe je jezelf vervolgens op de markt presenteert 

en hoe je acquireert moet goed passen bij jezelf, je 

doelgroep en je bedrijfsactiviteiten”, stelt Johan. “Als 

je een kledingwinkel in de stad hebt, kun je prima gaan 

flyeren in de winkelstraat om meer klanten te trekken. 

Als freelance ontwerper heeft dit weinig zin. Investeer 

dan bijvoorbeeld in een goede website met voorbeel-

den van je werk. Kies een paar strategieën en midde-

len en voer ze uit. Doe niet van alles een beetje.”

Johan Baars: “Starters  
hebben vaak dezelfde vraag:

hoe krijg ik  
meer omzet?”

Stichting Ondernemersklankbord
Het Ondernemersklankbord is er voor ondernemers, door ondernemers. De stichting geeft al 35 jaar advies 

en ondersteuning aan starters en door de wol geverfde zelfstandigen. Of het nu gaat om de opstart van een 

bedrijf of faillissementspreventie. Een team ervaren en enthousiaste oud-ondernemers en specialisten uit het 

bedrijfsleven bieden op vrijwillige basis hun advies aan. Een klankbordtraject duurt zes maanden en kost de 

aanvrager een donatie van minimaal 100 euro. Voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij 

Reaal is het Ondernemersklankbord helemaal gratis. Kijk op reaal.nl/lijfwacht voor meer informatie.

Tips voor startende ondernemers
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Kosten verminderen
Natuurlijk wil je als ondernemer meer omzet en meer winst. Maar 

het verminderen van je kosten is ook een goede manier om aan het 

eind van de maand meer over te houden. Johan: “Let op je vaste 

kosten! Heb je wel een auto nodig voor je werk? Die dure telefoon 

met dat dure abonnement, moet dat? En ga flexen in plaats van 

een kantoorruimte te huren. Kom je meteen onder de mensen. Dat 

biedt weer acquisitiemogelijkheden.”

Word echt ondernemer
“Een bedrijf starten is één ding, een bedrijf runnen is weer wat 

anders. Mijn coaching richt zich dan ook op het ondernemerschap 

zelf. Veel starters durven bijvoorbeeld geen ‘nee’ te verkopen aan 

een klant. Of offreren veel te lage prijzen. Zo blijf je niet overeind. 

Ook hebben veel (startende) ondernemers een gebrek aan inzicht 

in hun activiteiten. Dit terwijl het heel belangrijk is een overzicht te 

hebben van uitstaande offertes, lopende opdrachten en open-

staande facturen. Houd daarom altijd een lijst bij met wat er speelt 

en kies een vast moment in de week om je administratie te doen.”

Stok achter de deur
“Voor veel van de ondernemers die ik help, ben ik behalve adviseur 

ook een stok achter de deur. Ik help ze dóór te zetten en hun 

plannen uit te voeren. Als ik zie dat ze daarin slagen, krijg ik daar 

enorm veel energie van!”

Over Johan Baars (53), 
Utrecht

Johan heeft een achtergrond 

in ICT en financiële dienst-

verlening. Onder andere in 

de verzekeringswereld. In 

2006 startte hij met andere 

activiteiten. Daarnaast ging hij 

meer voor zijn kinderen zorgen. 

Sinds drie jaar is Johan actief 

als adviseur voor de Stichting 

Ondernemersklankbord, naast 

nog enkele andere vrijwillige 

adviesfuncties in de regio 

Utrecht. Hij is een doorgewin-

terd ondernemer met veel 

kennis over en ervaring op zeer 

diverse bedrijfs terreinen.

“Het is belangrijk 
daarin een 
duidelijke focus 
en heldere 
doelstellingen te 
formuleren.’
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Gastcolumn Sandra Brouwer

Werk & 
Gezinplan
Nadat ik in april was bevallen van een prachtige 

dochter, ging ik na drie maanden weer aan het 

werk. Een nieuw begin. Hoe zou het zijn om het 

moederschap te combineren met mijn werk? Naast 

een warm welkom en felicitaties, kreeg ik opvallend 

vaak de vraag of ik nu minder ging werken. In de 

vraag zat een verwachting opgesloten: ze is moeder 

geworden, dus ze zal wel minder gaan werken.

Die verwachting blijkt – wanneer je naar de statis-

tieken kijkt – terecht. In Nederland gaat nog steeds 

een groot deel van de vrouwen minder werken nadat 

ze moeder zijn geworden. Nederlandse moeders 

werken gemiddeld drie dagen per week. Dit terwijl de 

overheid al jaren streeft naar een hogere arbeidspar-

ticipatie van vrouwen.

Uit onderzoek weten we dat arbeidsdeelname en 

duurzame inzetbaarheid niet alleen om willen en 

kunnen gaat, maar dat het ook een omgeving vereist 

die het mogelijk maakt om te kunnen werken. Laten 

we nu niet direct naar onze mannen kijken, want we 

zien steeds meer dat mannen en vrouwen samen de 

opvoeding oppakken. 

Het is mij opgevallen dat er juist in de werkomgeving 

weinig aandacht wordt besteed aan het combineren 

van werk en gezin. Als je terugkomt van je zwanger-

schapsverlof blijft de werkomgeving gelijk, terwijl je 

thuissituatie enorm is veranderd. Een belangrijke 

vraag zou dan zijn: hoe maken we het mogelijk om 

jou fulltime inzetbaar te houden? Een klein rondje 

navragen in mijn omgeving leert dat daarover niet of 

nauwelijks wordt gesproken.

Daarom wil ik pleiten voor de invoering van een 

‘werk & gezinplan’. In dit plan kunnen vrouwen (maar 

natuurlijk ook mannen) de consequenties van de 

nieuwe gezinssituatie voor de werksituatie opschrij-

ven en vervolgens bespreken met hun werkgever/

opdrachtgever. Met goede afspraken moet het 

mogelijk zijn om de inzet van moeders te verbeteren. 

Ik heb er voor gekozen om fulltime te blijven werken. 

Morgen ga ik een gesprek plannen!

Over Sandra Brouwer

Prof. dr. S. (Sandra) Brouwer is hoogleraar 

Sociale Geneeskunde van het UMCG. Reaal 

heeft Sandra Brouwer gevraagd om mee te 

denken in het gezamenlijk opzetten van een 

wetenschappelijk onderzoek onder zelfstan-

dig ondernemers in Nederland. In mei 2016 

ging dit onderzoek van start. Onderzocht 

wordt onder meer welke omstandigheden 

leiden tot arbeidsongeschiktheid. Sandra 

Brouwer geeft samen met Prof. Dr. A. Burdorf 

van Erasmus MC Rotterdam leiding aan het 

onderzoeksteam.
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Heb je weleens stilgestaan bij wat er allemaal gebeurt als je plots overlijdt? Hoe 

laat jij jouw geliefden achter? Kunnen zij hun leven blijven leven zoals ze dat 

gewend zijn? Dat is precies waar het bij een overlijdensrisicoverzekering om draait. 

Financiële zekerheid voor je allerliefsten. Maak ook een weloverwogen keuze.

Ga naar reaal.nl voor meer informatie en bereken welk bedrag je zou moeten 
verzekeren. Bellen kan natuurlijk ook: 072 – 519 40 80.

De overlijdensrisicoverzekering van Reaal. Ook voor ZZP’ers.

Iedereen  
wil zijn 
geliefden 
goed  
achterlaten

De voordelen van Reaal
✓	 Al 400.000 verzekerden

✓	 Snel en digitaal aanvraag- en acceptatieproces

✓	 Terrorismedekking

✓	 Geen en-bloc clausule

✓	 Vrijwel altijd top-3 positie op prijs vanaf 40 jaar


