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‘Het oliemannetje, zo zou je Loyalis 
Kennis & Consult kunnen noemen. 
Bij ons komt immers alles bij elkaar. 
Ons uitgangspunt? We hebben twee 
oren en één mond. Dat betekent dat 
we eerst aandachtig luisteren. Als we 
vervolgens gaan spreken, dan doen 
we dat in uw taal.

Vaak gaan we samen met onze colle-
ga’s van Sales op pad om constructief 
mee te denken bij al uw vragen over 
HRM en sociale zekerheid. Loyalis Ken-
nis & Consult ondersteunt werkgevers 
bijvoorbeeld bij de selectie van een 
arbodienst, of door middel van trai-
ningen of in regelingen voor oudere 

Advies voor u en uw medewerkers bij ingewikkelde kwesties over HRM en sociale zekerheid. En praktische ondersteuning 
bij de uitvoering daarvan. Henk Konings, Senior Adviseur, vertelt waar Loyalis Kennis & Consult voor staat. 

medewerkers. Zo was er een middelba-
re school die een regeling wilde treffen 
voor oudere collega’s. Toen bleek dat 
veel van die oudere medewerkers 
wiskundeleraren waren. Die kunnen 
natuurlijk niet allemaal tegelijk minder 
gaan werken, dus dan duiken we in de 
organisatie en leveren maatwerk. Op 
die manier dragen we bij aan goed 
werkgeverschap. We werken effectief, 
door het doel van de opdracht altijd 
helder te maken. En efficiënt, want we 
willen u zoveel mogelijk ontzorgen. 
Bovendien kan een oplossing tot kos-
tenbesparing leiden. Vaak spreken we 
uw medewerkers individueel, bijvoor-
beeld over de financiële gevolgen van 

eerder met pensioen gaan. We maken 
berekeningen en nemen daarin zoveel 
mogelijk de diverse aspecten van hun 
financiële toekomst mee. Onze advie-
zen zijn volledig objectief.

Het team van Loyalis Kennis & Consult 
is hecht. Om onze zeer specialistische 
kennis op peil te houden, werken we 
veel in duo’s. Ook zijn we heel blij met 
Tinka van Vuuren, consultant in ons 
team en buitengewoon hoogleraar 
Vitaliteitsmanagement aan de Open 
Universiteit. We gidsen u graag met 
onze diepgaande kennis en volledige 
aandacht.’

‘We willen u ontzorgen 
met onze oplossingen voor 
ingewikkelde vraagstukken’

‘Voor we u adviseren over een kwestie in uw 
organisatie, beginnen we met goed luisteren.

Dan denken we met u mee en komen met 
objectieve oplossingen op maat’

Inkomen & Zekerheid, Loyalis


