
Loyalis in de Zorg
Een deskundige partner voor werkgevers

Meer weten? Ga naar loyalis.nl/partner-in-de-zorg

Uw medewerkers langer en 
gemotiveerder aan het werk 
houden. Een thema dat een 
steeds grotere rol gaat spelen 
in elke organisatie, maar zeker 
ook in de Zorg. Net als andere 
sectoren kampt de Zorg met 
ontgroening en vergrijzing. 
Het ziekte verzuim is er relatief 
hoog en zorg professionals 
ervaren hun werk fysiek en 
mentaal zwaar. Gelukkig zijn 
er ook oplossingen. 
Loyalis helpt u hier graag bij.

Wie is Loyalis?
Wij zijn Loyalis, een inkomensverzekeraar die voortkomt uit de wereld van 
pensioen en sociale zekerheid. Daarom weten we hoe pensioenregelingen 
opgebouwd zijn, welke wetten wanneer van toepassing zijn en hoe een 
cao daarop aansluit. Kortom, we weten wat er al geregeld is en wat nog 
niet. Daar waar we gaten zien in de inkomens zekerheid, ontwikkelen we 
verzekeringsproducten die puur aanvullend zijn. Dat maakt ze uniek. Wat er 
al geregeld is, hoeft niet meeverzekerd en dus niet meebetaald te worden.

We zorgen dat het inkomen goed is én goed blijft. 
Wij denken met u mee over uw verzuim- en gezondheidsbeleid. En we 
bieden passende oplossingen om financiële risico’s en schadelast te 
minimaliseren. Dat doen we heel concreet. Zo dragen we bij aan de vitaliteit 
van uw werknemers met trainingen en workshops. We zorgen niet alleen dat 
inkomen van uw werknemer goed zit. We letten er ook op dat het goed blijft.

Waarom kiest u voor Loyalis?
We bieden onze producten en diensten alleen daar aan waar we helemaal 
thuis zijn. De Zorg is zo’n sector. Loyalis is nu al de partner van alle 
Nederlandse umc’s. Graag zetten we deze kennis nu ook in voor zieken-
huizen en GGZ-instellingen. Met dezelfde persoonlijke aandacht en 
dezelfde voordelen.
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Waarom Loyalis?
Wij zijn een verzekeraar die voortkomt uit de wereld 
van pensioen en sociale zekerheid en werken nauw 
samen met werkgevers. Wij kennen hun cao en 
pensioenregeling. De verzekering sluit dan ook perfect 
aan op wat al voor u is geregeld. 
Nu regelen, voor altijd een zorg minder! 

Nu regelen? Ga naar loyalis.nl/partner-in-de-zorg

Collectieve AOV Zorg
De AOV Zorg, een mooie extra arbeidsvoorwaarde

Joost Rijnja, accountmanager
“Uw werknemers zorgen voor hun patiënten, u hebt de zorg voor uw medewerkers. 
Maar wat als een werknemer uitvalt? Veel werkgevers denken dat hun werknemers 
al voldoende beschermd zijn bij arbeidsongeschiktheid. Er is ook wel wat geregeld 
- bij de wet en in het PFZW-pensioen – maar het heeft altijd forse financiële impact. 
En daarom heeft Loyalis een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(AOV) speciaal voor de zorg ontwikkeld. De perfecte aanvulling op wat er al wel 
geregeld is. Dat maakt onze AOV uniek. 

Omdat de verzekering collectief is, is er ook een collectief voordeel. 
Zowel financieel, als praktisch. Werknemers worden bij een nieuw contract niet 
gekeurd en we maken geen onderscheid op leeftijd. Daarnaast krijg je als werk-
gever ondersteuning bij re-integratie en verzuimpreventie. De collectieve Arbeids-
ongeschiktheids verzekering Zorg, een mooie extra arbeidsvoorwaarde.”

Voordelen 
 Onze AOV sluit aan op uw cao en pensioenregeling 
 Re-integratiesubsidie
 Uw werknemers automatisch verzekerd bij indiensttreding 
 Werknemers tot de AOW-leeftijd verzekerd van minstens 70% inkomen

Sociale Zekerheidswijzer Ziekenhuizen
Wij weten uit ervaring waar we op moeten letten

Anja van Kampen, adviseur sociale zekerheid
“De sociale zekerheid is complex en verandert voortdurend. Het is lastig om alle 
wijzigingen bij te houden. En de exacte gevolgen voor uw organisatie te overzien. 
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O’ers 
ondersteunt bij vragen en problemen op het terrein van de sociale zekerheid. 

De Sociale Zekerheidswijzer spitst informatie toe op úw sector. Zo vindt u snel 
antwoord op al uw vragen over ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag, werk loos-
heid, verlof en re-integratie. Klanten vragen ons bijvoorbeeld om advies bij het 
aannemen van een tijdelijke medewerker of over de financiële gevolgen bij arbeids-
ongeschiktheid. Ze hoeven dan zelf geen tijd te besteden aan het uitzoeken van 
zo’n vraagstuk, want waar begin je? Wij hebben de kennis van alle sector specifieke 
regelingen en actuele wetgeving. We weten uit ervaring waar we op moeten letten 
en dat levert tijdwinst op.”

Voordelen 
 Persoonlijke helpdesk 
 Cursussen & bijeenkomsten 
 Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief 
 Toegang tot onze online kennisbank

Nader kennismaken?

 Graag ontmoeten we  
u persoonlijk.  
Bel ons op 
045 645 93 20 

Of mail naar  
accountmanagement@loyalis.nl 
voor een vrijblijvende afspraak.
(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)

Duurzame inzetbaarheid
Gelukkig zijn veel werkgevers  
er al jaren mee bezig

Prof. Dr. Tinka van Vuuren, 
senior consultant
“Werknemers moeten tegenwoordig 
langer doorwerken. Gelukkig zijn 
veel werkgevers al jaren bezig met 
duurzame inzetbaarheid en krijgt het 
een plaats in cao’s. 

Wij onder steunen werkgevers met 
advies en diensten en we doen ook 
zelf onderzoek. Zo kunnen we onze 
kennis en dienst verlening steeds verder 
verbeteren. Met als doel enthousiaste, 
gezonde werknemers, een evenwichtig 
personeels bestand, uitdagend werk en 
doorgroei mogelijkheden. Want zo blijft 
de Zorg vitaal. Ook op het gebied van 
vitaliteit en werkbeleving, vertrek en 
ontslag en verzuim en preventie bieden 
we kennis en diensten aan die hun 
werking bewezen hebben.”
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