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Voorwoord

Onze geschiedenis

Interiew Dr. Bart Bakx en dr. Pim Wagenaar 

Interview AAE uit Helmond

Werknemer aan het woord: Ciska Wijnen

Nicolette Kleijwegt: Bedrijfsarts

Nieuwe werknemer, Nico van Diemen

Ted van den Horst : Coaching en Advisering / partner

Algemeen directeur, Wouter Wagenaar

Dr. Bart Bakx en dr. Pim Wagenaar – ontmoeten elkaar toen zij werkzaam waren 
als bedrijfsarts voor dezelfde werkgever.

‘We hebben nooit spijt gehad van onze sprong in het diepe’

‘Ik verwacht dat onze samenwerking nog intensiever wordt’

Werknemers krijgen alle kans om zich te ontwikkelen’

Een vertrouwd en vast aanspreekpunt

‘Ik wil mensen enthousiast maken om lekker actief bezig te zijn’

‘We willen samen van toegevoegde waarde zijn’

‘Groter en mooier worden is niet ons doel’

Verbinding
Een magazine ter ere van het 20 jarig bestaan; lijkt je 
dat niet leuk vroeg Barbara (mijn vrouw) mij een aantal 
maanden terug. Ik dacht direct: wat een waanzinnig idee! 
Barbara is, zowel thuis als bij BakxWagenaar, van de 
creatieve en inspirerende acties. En als wij iets in ons hoofd 
hebben dan…..

Na de preview te hebben gezien is het tijd voor het 
voorwoord. Wij zijn nu op vakantie en bevinden ons aan 
een schitterend meer in Denemarken waar we vanmiddag 

met onze twee jonge kids hebben gekanood. Het is inmiddels avond en 
we zitten in de camper terwijl het buiten hard regent. Nog wel even een 
rondje hardgelopen (ja, door de regen) maar dan smaakt het kopje thee 
met wat lekkers nog beter. Door de manier waarop wij onze vakantie vieren 
(wij noemen het zelf altijd ‘avonturen beleven’) zijn wij écht in verbinding 
met elkaar én onszelf. Verbinding die zorgt voor oprechte aandacht voor de 
dingen die er toe doen maar die ook zorgt voor dankbaarheid. Is het toeval 
dat verbinding het thema is van ons jubileum event?

Nee, in verbinding zijn is ook van groot belang voor BakxWagenaar. Hoe 
meer ik hier actief mee bezig ben, hoe meer parallellen ik ontdek en ervaar 
tussen de verschillende verbindingen die er zijn. Leon Schaepkens, een 
van de gastsprekers op het jubileum event, is voor mij van grote waarde 
geweest om mij deze inzichten te geven en hopelijk kan hij ook jou vandaag 
inspireren. Naast Leon zal ook Sanne van Paassen, ex-topsporter en peak 
performance coach, ons meer vertellen én in beweging laten komen. Het 
belooft een fantastische middag te worden.

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle prachtige 
verbindingen die er nu zijn. Vol energie én enthousiasme 
kijkt het hele team van BakxWagenaar er naar uit om 
deze te onderhouden en versterken. Op naar de volgende 
mijlpaal!

Veel leesplezier.

Wouter Wagenaar
Ook namens: Pim Wagenaar, Stijn Croonen en René van Gelder
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Onze geschiedenis

2008
Begon de eerste 

medewerker zonder 
medische achtergrond 

op de backoffice en 
ook dit breidde later uit.

2011
Wouter Wagenaar 

werd gevraagd om met 
zijn bedrijfskundige 

achtergrond het bedrijf 
verder vorm te geven 

en te sturen.

2002
Sinds de oprichting van 
Bakx & Wagenaar B.V., 

handelsnaam BakxWagenaar, 
is het aantal mensen dat 
voor ons werkzaam was 

gaan groeien. Dat begon met 
bedrijfsartsen en later ook 

meer.

2001
Toen de vraag 

groeide en 
versterking nodig 
was, werd de BV 

opgericht.

2012
Verminderde één van de 

oprichters – Bart – zijn 
werkzaamheden en daarmee 
ontstond ook een vernieuwing 

van eigenaarschap van 
BakxWagenaar. Stijn Croonen, 

René van Gelder en Wouter 
(Wagenaar) worden naast Pim 
(Wagenaar) mede-eigenaar. 

2000
Bart en Pim starten 

een soort maatschap 
waaruit zij zelfstandig 

werken voor eigen 
klanten.

1998
Dr. Bart Bakx en dr. Pim 
Wagenaar – ontmoeten 
elkaar toen zij werkzaam 

waren als bedrijfsarts 
voor dezelfde werkgever.
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Oprichters van BakxWagenaar, Bart Bakx en Pim Wagenaar, kijken twintig jaar 
later trots terug op hun levenswerk. ,,We zijn met z’n tweeën begonnen en laten 
een bloeiend bedrijf achter.”

Lange dagen maken, 
pionieren en risico’s 
durven nemen. Maar 
ook doen wat goed 
voelt en meer aandacht 
voor de klant en 
werknemers. Als Pim 
Wagenaar en Bart Bakx 
terugkijken op twintig jaar 
BakxWagenaar, doen ze 
dat met veel voldoening. 
,,Ik ben trots op het bedrijf 
zoals het er nu staat”, zegt 
Bart Bakx. ,,We zijn met 
z’n tweeën begonnen en 
inmiddels werken er ruim 
dertig bedrijfsartsen bij 
het bedrijf.” Pim Wagenaar 
knikt instemmend. ,,We 
hebben alles zelf uit 

moeten vinden, met dit als 
resultaat. Nu is de nieuwe 
generatie aan zet.”

Pim en Bart leerden elkaar 
kennen in 1998 toen ze 
werkzaam waren als 
bedrijfsarts voor dezelfde 
werkgever. ,,Het klikte 
goed en al snel hadden 
we het idee dat we de 
kunstjes die we aan de 
leiband van de bazen en 
managers moesten doen, 
zelf beter zouden kunnen”, 
zegt Bart. ,,We wilden niet 
langer te maken hebben 
met verplichtingen zoals 
targets halen en genoeg 
omzet genereren.”

,,We wilden ons vak 
blijven uitoefenen, maar 
dan wel op een andere 
manier”, vult Pim aan. 
,,Zelf de relatie met de 
klant en de inhoud van het 
werk bepalen vanuit een 
deskundige indicatie en 
niet vanuit commerciële 
doelstellingen. 
Een waarde die 
BakxWagenaar nog altijd 
hanteert.”

Pioniers
Het tweetal begon met 
oriënteren, want een 
eigen onderneming 
opzetten vergt de nodige 
voorbereiding. ,,Wij 
waren pioniers op dit 
gebied, nog niet veel 
bedrijfsartsen gingen 
ons voor”, zegt Bart. ,,We 
moesten eigenlijk het wiel 
uitvinden en liepen toch 
tegen dingen aan waarvan 

Het klikte 
goed en al snel 
hadden we het 
idee

‘We hebben nooit spijt 
gehad van onze sprong in 
het diepe’

we niet wisten hoe het 
moest. Allereerst heb je 
natuurlijk contracten nodig 
en we moesten nadenken 
over voorwaarden, 
tarieven en de inhoud 
van de dienstverlening. 
Ook een geschikte locatie 
waar we onze klanten 
konden ontvangen, stond 
hoog op ons lijstje.” Pim: 
,,We namen een groot 
risico, we hadden allebei 
een gezin en sprongen 
in het diepe. We waren 
natuurlijk bedrijfsarts en 
daar kwam nu een stuk 
ondernemen bij kijken. 
We hebben nooit spijt 
gehad van deze sprong 
in het diepe. Eigenwijs als 
we zijn, hadden we veel 
geloof in eigen kunnen. 
Daarnaast was vrijheid 
heel belangrijk voor ons.”

Twee grote klanten
In 2000 is het zover, 
Pim en Bart nemen 
ontslag en beginnen een 
soort maatschap van 
waaruit zij zelfstandig 
werken voor eigen 
klanten. Andere diensten 
en werkzaamheden 
werden aangeboden 
via partners. ,,We zijn 
begonnen met twee 
grote klanten”, zegt Bart. 
,,Dat was prettig, maar 
maakte de onderneming 
ook kwetsbaar. Als een 
klant bedankte voor de 
dienstverlening, zou de 
helft van het inkomen 
wegvallen. Maar al snel 
kregen we meer klanten.” 
Toen de vraag groeide De oprichters – dr. Bart Bakx (rechts op de afbeelding) en dr. Pim Wagenaar (links op de afbeelding)
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Diplomatiek
Bart en Pim hebben 
veel geleerd in 
de beginperiode. 
,,Ondernemen is ook een 
vak ”, zegt Pim. ,,Wij zijn 
natuurlijk bedrijfsartsen 
en dan moet je je opeens 
met andere zaken bezig 
gaan houden. We hebben 
geleerd diplomatiek te 
zijn. Je krijgt te maken 
met beroepsethiek en 
privacy en daar moet je 
zorgvuldig mee omgaan. 
Het was af en toe echt 
op eieren lopen. Een 
leerzame periode.”

en er versterking nodig 
was, werd in 2001 de BV 
opgericht. ,,Dat beschouw 
ik nog altijd als een van 
de hoogtepunten”, zegt 
Pim. ,,We waren nog 
maar kort bezig en we 
groeiden al flink. Dat 
begon met bedrijfsartsen 
en in 2008 startte de 
eerste werknemer zonder 
medische achtergrond 
op de backoffice. Het was 
een bevestiging dat we 
goed werk deden voor 
onze klanten.”

Een vliegende start van je 
bedrijf is mooi, maar het 
is nog belangrijker om dat 
vast te kunnen houden. 
,,Er zijn al klanten twintig 
jaar bij ons, ze zijn letterlijk 
met ons meegegroeid”, 
zegt Pim. ,,De doelstelling 
was niet om snel groter 
te worden, maar om 
onze klanten de beste 
dienstverlening te geven 
als bedrijfsarts. In de loop 

,,En we hebben veel 
van elkaar geleerd”, vult 
Bart aan. ,,We zijn totaal 
verschillend, maar vullen 
elkaar goed aan. In de 
loop der tijd leer je elkaar 
kennen en waarderen. 
In de afgelopen twintig 
jaar hebben we wel eens 
pittige discussies gevoerd, 
maar nooit onenigheid 
gehad. Ook dat is iets om 
trots op te zijn.”

In 2012 verminderde Bart 
zijn werkzaamheden voor 
BakxWagenaar. Inmiddels 

der tijd huurden we ook 
andere deskundigen in, 
zoals arbeidshygiënisten 
en veiligheidskundigen, 
voor onze klanten.”
Bij BakxWagenaar heeft 
de menselijke maat 
altijd voorop gestaan. 
,,We zijn het bedrijf 
gestart omdat we direct 
aanspreekbaar wilden 
zijn zonder dat er een 
batterij van secretaresses 
en telefonistes tussen zit. 
Betrokken, betrouwbaar 
en deskundig zijn nog 
steeds de kernwaarden 
van BakxWagenaar”, 
zegt Bart. ,,Een grote 
logge organisatie als 
een arbodienst met bijna 
vijfhonderd klanten kan 
natuurlijk veel minder snel 
schakelen. Er werken daar 
inhoudelijk hele goede 
mensen, maar ze kunnen 
lang niet zo klantgericht 
werken als ze misschien 
zouden willen.”

is ook Pim het rustig 
aan gaan doen. ,,Als het 
nodig is, willen we advies 
geven of een luisterend 
oor bieden”, zegt Bart. 
,,En af en toe proeven 
we of de koffie nog wel 
van voldoende kwaliteit 
is. Maar er is nu een 
nieuwe generatie aan zet 
en daar hebben we alle 
vertrouwen in.”

We hebben 
geleerd 
diplomatiek te 
zijn.

dr. Bart Bakx dr. Pim Wagenaar
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AAE uit Helmond was een 
van de eerste klanten van 
BakxWagenaar, de twee 
bedrijven zijn met elkaar 
meegegroeid. ,,Ik vind 
het vooral fijn dat alles 
bespreekbaar is”, zegt 
Hanneke van der Velden, 
HR-functionaris bij AAE.

AAE is een geavanceerde 
hightech machinefabrikant 
waar inmiddels 400 
mensen werken. ,,Onze 
medewerkers zijn de 
basis”, zegt Hanneke. 
,,Dat is een van de 
kernwaarden van AAE. 
De medewerkers vormen 
de ruggengraat van ons 
bedrijf, veiligheid, welzijn, 
ontwikkeling en werkgeluk 
staan voorop. We zijn 
betrokken bij elkaar, 
zorgzaam en sociaal. Elk 
individu bij AAE wordt 
met evenveel respect 
behandeld. Ook daarin 
hebben we raakvlakken 
met BakxWagenaar.”

Wekelijks spreekuur
Wekelijks houdt 
bedrijfsarts Marlon 
Scheuer van 
BakxWagenaar 
spreekuur bij AAE. Eerst 
is er overleg met de 
HR-adviseurs, daarna 
kunnen werknemers op 
het spreekuur komen. 
,,Na afloop is er altijd 
een terugkoppeling naar 
ons toe”, zegt Hanneke. 

AAE en BakxWagenaar 
delen iets 
gemeenschappelijks, 
het zijn allebei 
familiebedrijven. Dat 
was ook een van de 
redenen dat AAE twintig 
jaar geleden koos 
voor BakxWagenaar 
als arbodienst. ,,De 
familiecultuur sprak 
ons aan”, zegt Hanneke 
van der Velden, HR-
functionaris bij AAE. ,,We 
hechten allebei veel 
waarde aan persoonlijk 
contact en korte lijnen. 
Daarnaast hebben wij, net 
als BakxWagenaar, onze 
roots in Helmond. Dat 
heeft ook meegespeeld.”

,,We wisselen gedachten 
uit en denken na over 
oplossingen. Hoe kan 
een werknemer op een 
gezonde manier re-
integreren? We zoeken 
gezamenlijk naar de beste 
oplossing in het belang 
van onze medewerker en 
het bedrijf.”

Hanneke heeft ook 
regelmatig contact 
met casemanager 
Karin Lelieveld van 
BakxWagenaar. ,,Zij 
adviseert ons hoe 
we om moeten gaan 
met langdurige 
verzuimgevallen, met 
name op het gebied van 
wetgeving. Als specialist 
ontzorgt zij onze afdeling. 
Ik vind het erg fijn dat 
ik alles kan bespreken 
met de casemanager en 
bedrijfsarts en dat er een 
open relatie is. Ik heb nooit 
het gevoel dat er iets niet 
besproken kan worden. 
Natuurlijk wordt hierbij het 
medisch beroepsgeheim 
gerespecteerd. Maar er 
wordt altijd meegedacht.”

‘Ik verwacht dat onze 
samenwerking nog 
intensiever wordt’

een groepsrapportage, 
uiteraard geanonimiseerd. 
Daar halen we veel 
waardevolle informatie 
uit waarmee we 
aan de slag kunnen. 
Enkele voorbeelden: 
hoe staat het met de 
gezondheid van onze 
medewerkers? Wat 
kunnen wij als AAE doen 
om de gezondheid te 
bevorderen? Hoe ervaren 
onze medewerkers 
de werkdruk? Hoe 
voorkomen we uitval 
door ziekte? Wat 
kunnen we doen om de 
duurzame inzetbaarheid 
van onze medewerkers 
te verbeteren? 
BakxWagenaar adviseert 
ons wat we kunnen doen 
met de uitkomsten van 
het onderzoek.”

Intensievere 
samenwerking

Zowel AAE als 
BakxWagenaar zijn 
de laatste jaren flink 
gegroeid. Hanneke 
verwacht dat de 
samenwerking daardoor 
alleen maar intensiever 
wordt. Nu gaat HR 
nog over het verzuim, 
we willen dat straks 
onderbrengen bij de 
leidinggevenden. 
Zij hebben dan 
direct contact met 
de bedrijfsarts en 
casemanager. ,,De 
lijntjes worden nog 
korter, leidinggevenden 
kennen de mensen 
en zien eerder tegen 
welke problemen ze 
aanlopen. Ik kijk dan ook 
rooskleurig naar onze 
gezamenlijke toekomst.”

Een mooi voorbeeld 
hiervan is het 
periodiek medisch 
onderzoek (PMO), een 
gezondheidscheck 
die inzicht geeft in de 
gezondheidsrisico’s 
van medewerkers. 
,,BakxWagenaar heeft 
specifiek voor ons zo’n 
onderzoek opgezet”, 
zegt Hanneke. ,,Alle 
werknemers kunnen 
anoniem een lijst invullen 
met vragen overt thema’s 
als bewegen, voeding, 

ontspanning en werkdruk.  
Daarnaast krijgen ze een 
kort medisch onderzoek. 
Daar komt een persoonlijk 
advies uit voor de 
werknemer. AAE ontvangt 

We delen 
gedachten en 
denken na over 
oplossingen.
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Ciska Wijnen - Moulijn 
werkt het langst bij 
BakxWagenaar en heeft 
het bedrijf zien groeien. 
‘’Geen dag is hetzelfde, 
dat maakt mijn werk zo 
leuk.”

Als collega’s bij 
BakxWagenaar iets willen 
weten, kloppen ze negen 
van de tien keer aan bij 
Ciska Wijnen - Moulijn. 
Ze is in ruim tien jaar tijd 
meegegroeid met het 
bedrijf en weet er bijna 
alles van. Ciska is de 
rustige en stabiele factor 
binnen BakxWagenaar 
en helpt haar collega’s 

‘Werknemers krijgen 
alle kans om zich te 
ontwikkelen’

Zelfontwikkeling
BakxWagenaar biedt 
hun medewerkers volop 
de kans om zich te 
ontwikkelen. ,,In 2016 
heb ik de opleiding 
voor functionaris 
gegevensbescherming 
afgerond en nu 
wacht ik nog op mijn 
laatste cijfer voor de 
opleiding kwaliteits- en 
procesmanagement. 
Daarnaast volg ik 

regelmatig een workshop 
of bezoek ik een congres. 
Zo blijft onder andere 
mijn wetskennis up-to-
date. Er wordt binnen 
het bedrijf ook altijd 
meegedacht over 
persoonlijke ontwikkeling 
of opleidingen die je 
kunt volgen. Daar wordt 
speciaal budget voor 
vrijgemaakt. Sommige 
collega’s zijn ambitieus en 
willen graag verder, terwijl 
anderen tevreden zijn met 
de functie die ze hebben. 
Bij BakxWagenaar  
hebben ze oog voor de 

kwaliteiten van ieders 
kwaliteiten en dat maakt 
het bedrijf in mijn ogen 
een goede werkgever.”
In de afgelopen tien jaar 
is het aantal collega’s 
flink gegroeid. En ook 
het aantal verschillende 
teams. ,,Toch zijn we 
samen een team. De 
lijntjes zijn kort, je kunt 
makkelijk even bij 
iemand aankloppen als 
je iets wilt weten. Men 
wil ook altijd meedenken 
als er problemen zijn. 
Uiteindelijk willen we met 
z’n allen het beste voor 
het bedrijf. Dat maakt dat 
ik de samenwerking als 
erg prettig ervaar.”

Meegroeien
Natuurlijk heeft ze wel 
eens nagedacht over 
een carrièreswitch. ,,Maar 
ik heb weloverwogen 
de keuze gemaakt om 
ook het laatste deel van 
mijn werkzame leven 
bij BakxWagenaar te 
blijven. ,,Ik wil meegroeien 
met het bedrijf. We 
worden steeds groter en 
professioneler, er zit nog 
volop ontwikkeling in. 
Zo wordt er ingezet op 
kwaliteitscontrole en ik 
mag dat samen met mijn 
collega vorm gaan geven 
binnen BakxWagenaar. 
Een mooie uitdaging. 
Daarnaast vind ik hier rust 
en veiligheid, en dat is 
heel waardevol voor mij.”

graag vooruit. ,,Van de 
week stelde iemand mij 
een vraag waarop ik het 
antwoord schuldig moest 
blijven. ‘Goh wat fijn Ciska, 
je weet het een keer niet’, 
zei mijn collega. Dat is 
denk ik wel typerend voor 
mij.”

Ciska startte in 2012 
officieel bij BakxWagenaar, 
maar in 2008 beheerde 
ze al de agenda’s van 
oprichters Pim Wagenaar 
en Bart Bakx. ,,Het is 
begonnen met het 
plannen van afspraken, 
maar werd al snel meer”, 
herinnert ze zich. ,,Mijn 
werkzaamheden werden 
ook steeds breder. Van 
de Wet Poortwachter 
bewaken tot een stuk 
officemanagement. 
Inmiddels ben ik ook 
opgeleid tot functionaris 
gegevensbescherming en 
kwaliteitscoördinator.”
Geen dag is hetzelfde 
voor Ciska, maar dat 
maakt haar werk ook zo 
leuk. ,,Afgelopen week 
heb ik me beziggehouden 
met de inrichting van 
Track, het verzuim-
managementsysteem, 
heb ik nagedacht over 
hoe je dossiers AVG-proof 
kunt maken en was er 
een datalek waarmee ik 
aan de slag moest. De 
volgende werkweek kan 
er weer totaal anders 
uitzien.”

We worden 
steeds groter en 
professioneler, 
er zit nog volop 
ontwikkeling in.

Ciska Wijnen - Moulijn
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Nicolette Kleijwegt en 
BakxWagenaar werken al 
veertien jaar samen. De 
klik was er meteen en is 
ook niet meer verdwenen. 
,,Wij versterken elkaar.”

bedrijfsarts aan de slag 
te gaan. ,,Het is eigenlijk 
een bijzonder verhaal 
hoe ik bij BakxWagenaar 
terecht ben gekomen”, 
zegt Nicolette. ,,Toen 
Bart Bakx en Pim 
Wagenaar, de oprichters 
van BakxWagenaar, 
voor zichzelf begonnen, 
viel er een gat bij hun 
werkgever. Ik heb dat gat 
toen opgevuld. Bakx en 
Wagenaar bleven actief 
voor hun oude werkgever 
en ik kwam ze regelmatig 
tegen, bijvoorbeeld 
in een intercollegiale 
toetsingsgroep. Ik 
had steeds meer de 
behoefte om zelfstandig 
te werken en Bakx en 
Wagenaar boden mij de 
gelegenheid. Het voelde 
meteen goed. Zo is onze 
samenwerking ontstaan.”

De klik was er en is nog 
altijd niet verdwenen. ,,Wij 
versterken elkaar en zijn 
goed in wat we doen. 
Ik kan altijd terugvallen 
op de faciliteiten van 

Ruim veertien jaar werkt 
Nicolette Kleijwegt als 
zelfstandig bedrijfsarts 
voor BakxWagenaar. 
Nicolette houdt van haar 
werk. Ze heeft graag 
direct contact met haar 
klanten en levert het liefst 
maatwerk. Dat was ook 
de reden dat ze jaren 
geleden ervoor gekozen 
heeft om als zelfstandig 

documentatie aan. 
,,Ik ben een adviseur 
voor zowel de klant 
als de werknemer. Zo 
kan ik bijvoorbeeld 
een advies uitbrengen 
over het gebruik van 
beeldschermbrillen of 
overleggen over het 
anders inrichten van een 
werkplek. Er zijn klanten 
waar ik al elf of twaalf 
jaar kom. Ik ben daar 
een vertrouwd en vast 
aanspreekpunt geworden.”

Nicolette komt 
bij verschillende 
soorten bedrijven. 
,,Ik heb standaard 
veiligheidsschoenen 
in mijn auto liggen. Die 
heb ik regelmatig nodig 
als ik werkplekken 
moet inspecteren. Ik 
spreek schoonmakers, 
constructiemedewerkers 
en dokters. Dat maakt het 

BakxWagenaar, zoals de 
backoffice. En het is ook 
fijn dat ik de acquisitie 
niet in mijn eentje hoef 
te doen. Het werkt twee 
kanten op, het is ook 
geen probleem als ik 
een nieuwe klant binnen 
breng.”

Het werk als bedrijfsarts 
is heel divers. Nicolette 
houdt verzuimspreekuren, 

bewaakt de Wet 
Verbetering Poortwachter, 
maakt probleemanalyses 
en levert de juiste 

werk erg leuk. Sommige 
mensen verwachten niet 
veel van een bedrijfsarts. 
Ze denken dat wij er 
uitsluitend zijn voor de 
werkgever. Maar dat 
is absoluut niet waar. 
Als bedrijfsarts ben je 
onafhankelijk en wil 
je iedereen zo goed 
mogelijk helpen. Soms 
zijn werknemers dus 
aangenaam verrast na 
een gesprek. Ze voelen 
zich echt gehoord en 
geholpen.”

Na veertien jaar vindt 
Nicolette nog steeds 
uitdaging in haar werk 
bij BakxWagenaar. ,,Het 
bedrijf is voortdurend in 
ontwikkeling. Ik zie nog 
volop mogelijkheden, 
bijvoorbeeld op het 
gebied van preventie. 
Door corona is de 
ontwikkeling van 

e-consulten ook in een 
stroomversnelling geraakt. 
Het was goed om te 
merken dat we ook online 
door kunnen werken, als 
dat noodzakelijk is. De 
e-consulten gaan niet via 
Teams of Zoom, maar via 
een veilige verbinding. 
De privacy moet altijd 
gewaarborgd blijven. 
BakxWagenaar heeft 
mij veel gebracht. Ik heb 
veel meer werkplezier 
gekregen sinds ik als 
zelfstandig arts werk. En 
dat is veel waard.”

Een vertrouwd en vast 
aanspreekpunt

Soms zijn 
werknemers dus 
aangenaam 
verrast na een 
gesprek. Ze 
voelen zich echt 
gehoord en 
geholpen.

Nicolette Kleijwegt
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Nico van Diemen werkt 
pas sinds enkele maanden 
bij BakxWagenaar. Hij is 
zij-instromer en maakte 
een carrièreswitch van 
internist-oncoloog naar 
bedrijfsarts.

Bewegen en gezonde 
voeding hebben impact 
op je gezondheid. 
Nico van Diemen is 
daarvan overtuigd. Op 
dit gebied valt nog 
veel te winnen in de 
bedrijfsgezondheidszorg 
en daar wil hij zich de 
komende jaren dan 
ook voor inzetten. Nico 
werkte 25 jaar lang als 

internist-oncoloog bij 
ziekenhuis Bernhoven. 
Nu volgt hij een verkort 
opleidingstraject tot 
bedrijfsarts via de 
Radboud Universiteit. ,,In 
de gezondheidszorg is het 
moeilijker om van carrière 
te switchen”, zegt Nico. 
,,Je kunt bijvoorbeeld 
niet zomaar kno-arts 
worden. Ik dacht er al 
langer over na om iets 
anders te gaan doen. 
Werken als bedrijfsarts 
leek me een interessant 
vervolg op mijn carrière. 
Het heeft veel raakvlakken 
met wat ik deed. Je 
werkt met mensen uit 
allerlei leeftijds- en 
bevolkingsgroepen. Dat 
maakt het divers. Het 
verschil is dat ik nu niet 
alleen een behandelaar 
ben, maar vanuit een 
medische perspectief 
een adviseur. Met een 
helikopterview kijk ik naar 
problemen en geef ik 
advies. Mijn achtergrond 
als internist komt daarbij 
goed van pas. Ik heb 
een brede medische 
achtergrond en kan snel 
schakelen.”

Voorheen richtte Nico 
zijn expertise vooral 
op onderzoeken en 
behandelen. ,,Dat kost 
veel tijd en is erg intensief. 
Als bedrijfsarts kan ik 
breder kijken, zowel naar 
de werk- als privésituatie. 
Het draait niet alleen 
maar om zuiver medische 

blessures, maar ook om 
hoe iemand in zijn vel 
zit. Sommige mensen 
met rugklachten werken 
gewoon door, terwijl 
anderen dat niet meer 
kunnen. Waar zit dat 
verschil in? En er is meer 
aandacht voor preventie, 
hoe kun je ziekteverzuim 
op de werkvloer 
voorkomen? Dat vind ik 
interessant en daar wil ik 
graag mee aan de slag 
gaan. De kosten voor 
verzuim lopen jaarlijks 
in de miljarden. Niet 

alleen op het gebied van 
gezondheid, maar ook op 
economisch vlak valt nog 
veel te winnen.”

Volgens Nico zijn 
bewegen en goede 
voeding een onmisbare 
schakel als het om een 
goede gezondheid gaat. 
Als bedrijfsarts wil hij 
bedrijven en werknemers 
dan ook enthousiast 
maken om lekker actief 
bezig zijn. ,,Dat kan al 
klein beginnen, door 

bijvoorbeeld in de pauze 
een rondje te gaan 
wandelen, even een 
frisse neus te halen. Er 
zijn daarnaast hartstikke 
leuke projecten waar je als 
bedrijf aan mee kunt doen. 
Mijn vrouw en ik fietsten 
in 2018 de Kilimanjaro 
op om geld op te halen 
voor Flying Doctors. Daar 
ging een jaar sportieve 
voorbereiding aan vooraf. 
In 2022 doen we weer 
mee aan een soortgelijk 
project. Je bent gezond 
bezig en steunt ook nog 
eens een goed doel, 
dat zorgt voor de juiste 
motivatie. Zo zijn er 
nog meer projecten te 
bedenken, ook lokaal.”

Tot nu toe bevalt de 
carrièreswitch hem 
uitermate goed. 
,,BakxWagenaar is een 
dynamisch bedrijf met 
betrokken collega’s. Ik ben 
heel vriendelijk ontvangen 
en ik kijk dan ook positief 
naar de toekomst. Ik ben 
bij een aantal bedrijven 
geïntroduceerd als 
bedrijfsarts en verheug 
mij erop deze bedrijven 
en hun werknemers beter 
te leren kennen, om zo 
duurzame relaties op te 
bouwen en ziekteverzuim 
te verminderen in belang 
van werknemer en 
werkgever.”

BakxWagenaar 
is een 
dynamisch 
bedrijf met 
betrokken 
collega’s

‘Ik wil mensen 
enthousiast maken om 
lekker actief bezig te zijn’

Nico van Diemen
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Ted van der Horst 
Coaching en Advisering 
en BakxWagenaar 
delen dezelfde visie. 
Dat resulteert in een 
hechte samenwerking 
die onlangs is omgezet in 
een partnerschap.

Ted van der Horst 
van Coaching en 
Advisering uit Helmond 
is al jarenlang een 
samenwerkingspartner 
van BakxWagenaar. Deze 
samenwerking verloopt zo 
goed, dat ze sinds dit jaar 
partners zijn. De bedrijven 
blijven zelfstandig 

bestaan, maar zullen nog 
meer onderlinge kennis 
met elkaar delen. ,,We 
delen dezelfde visie”, 
zegt Ted van der Horst. 
,,BakxWagenaar en 
Coaching en Advisering 
willen allebei een 
toegevoegde waarde zijn 
voor de klant en gaan 
voor een resultaat op de 
lange termijn. Daarbij is 
het menselijke aspect erg 
belangrijk. We zetten ons 
altijd in voor een goed 
resultaat voor zowel de 
werknemer als het bedrijf.”

Tweede-spoortraject
Ted van der Horst wordt 
door BakxWagenaar 
ingeschakeld als er 
sprake is van een 
tweede-spoortraject, 
waarbij een langdurig 
zieke werknemer zijn 
huidige functie niet 
meer kan uitoefenen. 
Van der Horst kijkt naar 
welke mogelijkheden 
tot succesvolle re-
integratie er zijn. ,,Als 
re-integratie binnen de 
huidige organisatie geen 

optie meer is, wordt er 
van je verwacht dat je 
zo snel mogelijk buiten 
de organisatie op zoek 
gaat naar mogelijkheden. 
Als een werkgever een 
tweede-spoortraject in 
gang wil zetten, neemt 
een van mijn werknemers 
direct contact op. Het 
is natuurlijk nooit leuk 
als iemand zijn werk 
niet meer kan uitvoeren 
zoals hij dat wil, daarom 
vind ik het belangrijk om 
snel te schakelen. We 
maken een persoons- 
en arbeidsmarktprofiel 
en kijken naar de 
talenten en interesses 
van de werknemer. We 
bieden begeleiding bij 
het opstellen van een 
CV of een LinkedIn-
profiel en kijken in ons 
eigen netwerk. De 
doelstelling is van emotie 
over baanverlies naar 
gemotiveerd op zoek naar 
nieuw werk te gaan.”

BakxWagenaar heeft 
het productaanbod de 
laatste jaren verbreed, 

en zo kwam ook Ted 
van der Horst in beeld. 
,,Tijdens een traject 
kwam ik in contact met 
een casemanager van 
BakxWagenaar. De 
samenwerking verliep 
positief en ik werd steeds 
vaker gevraagd voor 
tweede-spoortrajecten. 
Dat is alweer acht jaar 
geleden. Inmiddels wordt 
Coaching en Advisering 
vijf tot zes keer per maand 
gevraagd om een traject 
op te starten.”

Korte lijntjes
Ted is zeer tevreden 
over het partnerschap 
met BakxWagenaar. 
,,De lijntjes binnen de 
organisatie zijn kort. We 
kunnen elkaar makkelijk 
vinden en kennis en 
informatie uitwisselen. 
Klanten worden ontlast 
door een team van 
professionals die van 
elkaars zaken op de 

hoogte zijn. Daarnaast zijn 
we altijd onafhankelijk 
en objectief. We willen 
oprecht helpen en doen 
graag een stapje extra. 
Als er bijvoorbeeld 
geen oplossing 
komt, begeleiden we 
desgewenst ook het 
traject voor een WIA-
aanvraag.”

Ted kijkt vol vertrouwen 
naar de toekomst. 
,,BakxWagenaar is nog 
steeds in ontwikkeling, 

wij moeten daar tijdig op 
kunnen anticiperen om 
in gelijke pas te blijven 
lopen. Daarnaast is het 
belangrijk om kritisch te 
blijven kijken naar zaken 
die nog beter kunnen 
en daar open over te 
communiceren. Ik hoop 
dat onze samenwerking 
nog lang door mag gaan. 
En dat we naast tweede-
spoortrajecten ook andere 
trajecten mogen gaan 
begeleiden. Bijvoorbeeld 
op het gebied van 
coaching. Want wij 
hebben nog veel meer in 
huis.”

‘We willen samen van 
toegevoegde waarde zijn’

Klanten worden 
ontlast door 
een team van 
professionals 
die van elkaars 
zaken op de 
hoogte zijn.

Ted van der Horst
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‘Goed zijn in wat we doen 
en ons blijven ontwikkelen’

BakxWagenaar is 
de laatste jaren flink 
gegroeid en het 
dienstenaanbod werd 
verbreed. Toch is groter 
groeien niet de ambitie 
van algemeen directeur 
Wouter Wagenaar. ,,We 
willen goed zijn in wat 
we doen en ons blijven 
ontwikkelen, dan ben ik 
tevreden.”

klant roept en wij draaien. 
We werken vanuit onze 
eigen visie en ambitie en 
hopen dat de klant zich 
hier ook in herkent. Het 
doel is om een passende 
oplossing te vinden 
voor het terugdringen 
en beheersen van 
verzuim en het vitaal 
inzetbaar houden van 
werknemers. Zo bereiken 
we samen een betere 
bedrijfsgezondheidszorg.”

Bijzondere mijlpaal
BakxWagenaar viert 
dit jaar het twintigjarig 
bestaan, een bijzondere 
mijlpaal waar ze trots op 
zijn. De laatste jaren is het 
bedrijf flink gegroeid en 
werd het dienstenaanbod 
verbreed.
,,Verzuim is zowel qua 
kennis als kunde de core 
van BakxWagenaar, maar 
we doen inmiddels zoveel 
meer”, zegt Wouter. ,,We 
willen niet alleen maar 
curatief ingezet worden, 
maar ook meedenken 
over hoe verzuim te 
voorkomen is. We kunnen 
veel betekenen op het 

Samen werken aan 
gezondheid, daar draait 
het om bij BakxWagenaar. 
Met de nadruk op 
het woord ‘samen’. 
BakxWagenaar wil niet 
alleen een reguliere 
arbodienst zijn. ,,Onze 
missie is om een 
gewaardeerde partner 
te zijn voor bedrijven 
op het gebied van 
bedrijfsgezondheidszorg, 
met aandacht voor 
zowel werkgever als 
werknemer”, zegt 
Wouter Wagenaar, 
algemeen directeur van 
BakxWagenaar. ,,Het 
is geen kwestie van de 

preventieve vlak. Zo 
loont het voor bedrijven 
om in kaart te brengen 
welke risico’s er spelen 
onder medewerkers 
op het gebied van 
gezondheid en veiligheid. 
Voorkomen is immers 
beter dan genezen. 
Advies geven over een 
gezondere leefstijl of een 
goede inrichting van de 
werkplek hoort ook tot de 
mogelijkheden. Daarnaast 
biedt BakxWagenaar 
trainingen, workshops 
en masterclasses aan, 
zoals een workshop 
gezond slapen met 
onregelmatige diensten 
of een masterclass 
verzuimgesprekken voor 
leidinggevenden.”

Als je nog een stapje 
verder wilt gaan, kom 
je bij amplitie terecht. 
Amplitie richt zich 
op het versterken en 
verbeteren van het 
(psychisch) welbevinden 
van medewerkers, 
bijvoorbeeld op het 
gebied van werkgeluk, 
bevlogenheid, welzijn 

Algemeen directeur Wouter Wagenaar (links op de afbeelding) en Ted van der Horst van Coaching en Advisering in Helmond (rechts op de afbeelding)
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De uitvoering en 
organisatie vallen mogelijk 
buiten onze directe 
dienstverlening, maar we 
denken graag mee over 
duurzame inzetbaarheid.”

Kernwaarden
Betrokken, betrouwbaar 
en deskundig zijn 
al twintig jaar de 
kernwaarden van 
BakxWagenaar. En ze 
kunnen nog zeker twintig 
jaar mee. Wouter: ,,Met 
betrokkenheid bedoelen 
we dat we zichtbaar willen 
zijn. Onze klanten zijn 
geen nummer, we kennen 
het bedrijf en weten wat er 
speelt. Daarom vinden wij 
partnerschap belangrijk. 
Echte partners kunnen 
op elkaar rekenen. We 
doen wat we zeggen en 
maken geen beloftes die 
we niet na kunnen komen. 
Daarnaast werken we bij 
BakxWagenaar alleen met 
professionals die de juiste 
papieren en achtergrond 
hebben. Dat klinkt logisch, 
maar dat is minder 

en vitaliteit. ,,Het is aan 
de werkgever hoe ze 
dat willen invullen. Staat 
er elke ochtend een 
gezond ontbijt klaar 
voor de werknemers? 
Kunnen ze gratis sporten 
op het werk en wordt 
er een oppas voor de 
kinderen geregeld? Dit 
gaat misschien ver, maar 
het versterken van de 
vitaliteit van werknemers 
is wel een onderwerp 
waar bedrijven graag 
over nadenken. En 
BakxWagenaar kan ze 
hierbij ondersteunen. 

vanzelfsprekend dan je 
verwacht. Er zitten veel 
zelfbenoemde coaches 
tussen of artsen die niet 
de juiste specialisatie 
hebben. Dat is bij ons 
zeker niet het geval.”

Toekomst
De groei van 
BakxWagenaar laat al 
jaren een stijgende lijn 
zien. Toch heeft het 
bedrijf geen groeiambitie. 
,,We willen niet groter 
of mooier worden, ik 
ben blij met wat we nu 
doen: duurzame relaties 
onderhouden met onze 
opdrachtgevers. Als zij 
over vijf jaar nog steeds 
naar alle tevredenheid bij 
ons zijn, ben ik het meest 
gelukkig”, zegt Wouter. 
,,Daarnaast vind ik het 
belangrijk dat de mensen 
die voor en met ons 
werken het nog steeds 
naar hun zin hebben. 
BakxWagenaar is een 
leuk bedrijf om te werken, 
met een open cultuur. 
Onze professionals zijn 

autonoom en zelfstandig 
werkend, ze zorgen er 
zelf voor dat ze optimaal 
hun werk kunnen doen. 
Daarnaast vinden wij hun  
ontwikkeling belangrijk, 
daar is alle ruimte voor.”
Vooral het laatste jaar 
groeit BakxWagenaar 
hard, ook het 
personeelsbestand is 
flink uitgebreid. ,,We zijn 
breder georiënteerd en 
werken inmiddels samen 
met 85 professionals. 
Dat kan middels een 
dienstverband, maar ook 
als zzp’er. Melvin is als 
operationeel manager 
verantwoordelijk om de 

onderlinge samenwerking 
én die met de 
opdrachtgevers in goede 
banen te leiden. Wist u 
dat Melvin op 1 september 
2014 als stagiair is gestart 
bij BakxWagenaar? Een 
geweldige ontwikkeling 
waar wij trots op zijn.

Eigenaarschap
Wouter verwacht dat de 
komende tien jaar op de 
werkvloer ook het een en 
ander gaat veranderen. 
,,Er wordt meer aandacht 
besteed aan preventie en 
duurzame inzetbaarheid. 
Daarnaast zullen 
werkgevers steeds vaker 
eigenaarschap stimuleren 
bij hun werknemers. 
Betrokkenheid, ambitie 
en verantwoordelijkheid 
zorgen het meest 
voor een sterk gevoel 
van eigenaarschap. 
Als werkgever is het 
niet de bedoeling om 
alleen te faciliteren en 
te pamperen, maar 
werknemers alles zelf 
laten regelen werkt ook 

niet. Daar moet goed over 
nagedacht worden. Wij 
kunnen bemiddelen en ze 
daarbij begeleiden. Hoe 
meer aandacht voor het 
individu op het gebied van 
loopbaan en gezondheid, 
hoe minder verzuim er zal 
optreden. We zijn daar nu 
ook al mee bezig, maar 
dat zal steeds belangrijker 
worden.”
Wouter heeft zin in 
de toekomst en wil 
BakxWagenaar verder 
ontwikkelen. ,,Dat is mijn 
voornaamste doel, en 
daarvoor hoef je niet per 
se groter te worden. Met 
ontwikkelen bedoel ik dat 
de klant moet voelen dat 
we het beste voor hebben 
met het bedrijf en haar 
medewerkers. En dat we 
vanuit die wens en ambitie 
ook andere producten 
en diensten willen 
aanbieden. Om samen te 
werken aan een betere 
bedrijfsgezondheidszorg.”

‘Ik ben blij met 
wat we nu 
doen: duurzame 
relaties 
onderhouden 
met onze 
partners.’

Melvin van Leeuwen 
Operationeel manager
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