
            

Zeggen wat we doen,
doen wat we zeggen
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‘Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen’ is een 

speciale uitgave voor u, als relatie van Loyalis. Onze 

150 specialisten willen graag uw gids zijn in de com-

plexe wereld van de sociale en inkomenszekerheid. 

In dit boekwerk maakt u nader kennis met een aantal 

van hen en vertellen zij hoe ze u, uw organisatie en uw 

medewerkers verder willen helpen. 
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U en uw organisatie verder helpen. 
Met de kennis van 150 specialisten

Hebt u zich wel eens laten rondleiden door een gids? Ontdekte u onbekend terrein 

of nieuwe details? Loyalis is uw gids in de wereld van inkomen en zekerheid. Zodat 

u nooit hoeft te verdwalen.

Met ons beschikt u over 150 specialisten op uw vakgebied. Dat verandert niet nu we 

onderdeel zijn van a.s.r. U kunt rekenen op onze expertise en diepgaande kennis 

rondom inkomen en zekerheid in uw sector. Of dat nu de overheid, het onderwijs, 

nutsbedrijven, de bouw of de zorg is. Bovendien leveren we maatwerk. We luisteren, 

kennen uw positie en zoeken een oplossing voor uw specifieke situatie. U kent ons 

ook als die partner die kijkt hoe uw medewerkers zo vitaal mogelijk aan het werk 

kunnen blijven, en niet alleen verzekeringsproducten biedt.

Wat wel continu verandert: de complexe wereld van sociale zekerheid. Nu we 

onderdeel zijn van een grote verzekeraar in Nederland zien we nieuwe kansen om 

u daarin nog beter van dienst te zijn. Hoe? Loyalis wil uw gids zijn in het land van 

inkomen en zekerheid. Dankzij langdurige relaties met onze trouwe klanten kan dat 

ook. We leren van u, begrijpen uw sector en uw doelen. We danken u voor dat 

vertrouwen. Want door de manier waarop we met elkaar in verbinding staan, kun-

nen we u gidsen: dingen laten zien die u niet kent, verwacht of kunt overzien. Door-

dat onze specialisten in goede samenwerking het beste voor u zoeken. En doordat 

zij de informatie met u delen op het moment en de locatie dat het u uitkomt. 

Stuk voor stuk willen onze medewerkers de gidsrol vervullen. In dit boekje illustreren 

collega’s hoe hun gidsfunctie en die van hun teams eruitziet. Wandelt u mee? 

Wim Vliex

Directeur Loyalis
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’We kennen uw sector, uw regio en verdiepen 
ons in uw organisatie’

‘U kunt bouwen op de kennis van onze 150 experts 
op het gebied van inkomen en arbeidsvermogen’

‘We denken met u mee bij complexe vraagstukken en komen met 
maatwerkoplossingen voor uw organisatie en medewerkers’

‘Zie ons als een vraagbaak voor uw organisatie. 
We geven u en uw medewerker vlot en compleet antwoord’

‘De producten die u bij ons afneemt, moeten een 
blijvende meerwaarde hebben voor uw organisatie’

‘Verzekeringszaken moeten makkelijk, snel,
goed en 24/7 geregeld kunnen worden’

‘Als uw medewerker onze hulp nodig heeft, 
tonen we de juiste route in vaak complexe materie’

‘We helpen uw organisatie verder te verbeteren’ 
Joost Rijnja, Relatiemanager, Sales

‘De juist informatie, op het juiste moment’
Inge Tjon-A-Hie, Adviseur, Marketing & Communicatie

‘Ons advies begint met goed luisteren’
Henk Konings, Senior Adviseur, Loyalis Kennis & Consult

‘We beantwoorden vragen zo persoonlijk mogelijk’
Joanne Vissers, Specialist, Operations

‘We blijven onze producten actualiseren’
Keith Eurlings, Productmanager, Productmanagement

‘Online systemen die aansluiten bij uw wensen’
Denise Damen, Business Consultant, Change

‘Duidelijk zijn, juist in onzekere tijden’
Marie van Rijswijk, Klantbeheerder, Klant Contact Center

Wat kunnen we voor u betekenen?

8
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44
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‘We willen helpen
uw organisatie
verder te 
verbeteren.

Daarom verdiepen 
we ons in 
uw sector, regio 
én organisatie’

Joost Rijnja, Relatiemanager, Sales
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Onze relatiemanagers maken met u de inventarisatie: hoe kan uw organisatie naar 

een nog hoger niveau komen? En welke diensten en producten van Loyalis kunnen 

u daarbij helpen? Relatiemanager Joost Rijnja over het belang van een duurzame 

relatie voor de lange termijn.

‘Samen brengen we in kaart wat uw 
organisatie heeft én nodig heeft’

Joost Rijnja, Relatiemanager, Sales

‘Hoe kunnen we verbeteren waar uw 

mensen sterk in zijn? Waar ligt de oor-

zaak van verzuim en wat is de financiële 

impact? Hoe gaat uw organisatie om 

met vergrijzing? Dit soort vragen stellen 

we aan al onze klanten. Mijn collega-

relatiemanagers en ik gaan in overleg 

met u. We helpen u in kaart te brengen 

wat uw organisatie heeft én nodig heeft 

rondom inkomenszekerheid. We kijken 

welke producten en diensten van ons 

daarbij passen. 

We gaan voor een duurzame relatie 

voor de lange termijn, waardoor we uw 

organisatie verder kunnen verbeteren. 

Soms is het dan nodig om dieper te 

graven naar het exacte probleem. Een 

voorbeeld? De ene basisschool kent 

veel verzuim, de andere niet. We gaan 

dan niet direct een verzuimtraining 

organiseren, maar onderzoeken eerst 

de oorzaken. Het kan voor leerkrachten 

bijvoorbeeld veel energie kosten wan-

neer ouders de klas in mogen komen. 

We begrijpen ook dat de vraagstukken 

per regio en sector verschillen. Zo is er 

in de ene regio amper personeel te vin-

den, terwijl elders jongeren juist dringen 

om een baan. 

Bovendien sluiten we aan bij netwerken. 

Soms doen we dat via strategische part-

ners. We kunnen u daarnaast ondersteu-

nen bij de keuze om eigenrisicodrager 

te worden. Tot slot kunnen HR-afdelingen

gebruikmaken van onze Sociale Zeker-

heidswijzer, met sectorspecifieke infor-

matie en deskundige consultants. 

U kunt rekenen op zakelijke en warme 

contacten, open, goedgehumeurd en 

ter zake!’
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‘U mag rekenen op 
de juiste informatie,
op het juiste moment,
via het juiste kanaal. 

Daarom delen we 
actief de kennis van 
onze 150 inkomens-
en arbeidsexperts’
Inge Tjon-A-Hie, Adviseur, Marketing & Communicatie



15Inkomen & Zekerheid, Loyalis14

kant-en-klare teksten aan voor e-mails 

of brieven. 

Maar we doen veel meer. Zo investeren 

we in de vitaliteit van uw mensen, hun 

kennis en werkbalans. Zo blijven zij op-

timaal inzetbaar. Dat vergroot het geluk 

en werkplezier van mensen. We zijn dus 

vooral een partner die ontzorgt én die 

veel expertise heeft op het gebied van 

inkomen en arbeidsvermogen. Dat was 

altijd al zo. Maar nu etaleren we dat ook. 

En daarin speelt onze afdeling vanzelf-

sprekend een grote rol. Bijvoorbeeld via 

outdoor en online advertising, workshops

en nieuwsbrieven, maar ook door het 

publiceren van inhoudelijke artikelen en 

whitepapers. Zo delen we de kennis en 

ervaring van onze 150 collega’s met u.’ 

‘Als Loyalis zorgen we ervoor dat uw 

medewerkers altijd een goed inkomen 

behouden, ook als ze niet meer in staat 

zijn om te werken. Dat is een hele zorg 

minder. Marketing & Communicatie 

helpt u onder meer bij de informatie-

voorziening daarover naar uw medewer-

kers. Want niet iedereen is zich bewust 

van het inkomensrisico bij arbeidsonge-

schiktheid. Vaak weet men ook niet dat 

de werkgever daarvoor iets extra’s heeft 

geregeld. Dat vertellen we hun graag. 

Het liefst werken we daarin nauw samen 

met u en leveren we maatwerk voor uw

organisatie. Want een persoonlijke 

aanpak in de communicatie werkt het 

beste, is onze ervaring. We organiseren 

bijvoorbeeld informatiesessies, delen 

flyers uit, hangen posters op en leveren 

‘Aan het werkplezier van uw 
medewerkers willen we een 
positieve bijdrage leveren’ 

Inge Tjon-A-Hie, Adviseur, Marketing & Communicatie

U goedgeïnformeerd houden over relevante ontwikkelingen op uw vakgebied. 

Daar zorgen Inge Tjon-A-Hie en haar collega’s van Marketing & Communicatie voor. 

En ze helpen u om uw medewerkers wegwijs te maken in de wereld van inkomen 

en zekerheid.  
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‘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’

Henk Konings, Senior Adviseur, Loyalis Kennis & Consult 
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Vaak gaan we samen met onze collega’s 

van Sales op pad om constructief mee te 

denken bij al uw vragen over HRM en so-

ciale zekerheid. Loyalis Kennis & Consult 

ondersteunt werkgevers bijvoorbeeld bij 

de selectie van een arbodienst, of door 

middel van trainingen of in regelingen

‘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.

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

Henk Konings, Senior Adviseur, Loyalis Kennis & Consult 

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. 
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voor oudere medewerkers. Zo was er een middel-

bare 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 organisa-

tie en leveren maatwerk. Op die manier dragen 

we bij aan goed werkgeverschap. We werken 

effectief, door het doel van de opdracht altijd hel-

der te maken. En efficiënt, want we willen u zoveel 

mogelijk ontzorgen. Bovendien kan een oplossing 

tot kostenbesparing leiden. Vaak spreken we uw 

medewerkers individueel, bijvoorbeeld 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 adviezen 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 Vitaliteits-

management aan de Open Universiteit. We 

gidsen u graag met onze diepgaande kennis en 

volledige aandacht.’
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‘Zie ons als uw 
vraagbaak voor 
complexe materie 
op uw vakgebied.

We geven vlot en 
compleet antwoord 
op alle vragen. 
En zo persoonlijk 
mogelijk’
Joanne Vissers, Specialist, Operations
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organisatie. Dus hebt u vragen over uw 

AOV-product, dan kan het zijn dat u bij 

ons terechtkomt. Met ons hechte team 

komen we met antwoorden en oplossin-

gen voor u.

 

‘Hebt u bij ons een product voor arbeids-

ongeschiktheid? Dan helpen we u. We 

maken offertes, voeren wijzigingen door 

en beheren uw vitaliteitsbudget. We 

zijn de vraagbaak voor u én onze eigen 

‘Als uw medewerker de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
nodig heeft, nemen we zijn stress 
zoveel mogelijk weg’

Joanne Vissers, Specialist, Operations

De wetgeving verandert continu. Daardoor kan onze arbeidsongeschiktheids-

verzekering complexe materie zijn, weet ook Joanne Vissers, Specialist. Met haar 

collega’s van Operations zorgt ze ervoor dat u precies weet hoe alles zit.  
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Omdat we uw vragen zo goed mogelijk willen 

behandelen, is iedere dag een dedicated team voor 

u beschikbaar. We staan u daardoor snel en zo com-

pleet mogelijk te woord. Wanneer u ons belt, zult u 

altijd onze persoonlijke en positieve toon voelen en 

merken dat we actief aan de telefoon zitten. 

We zijn eerlijk. Want dat brengt ons verder. Bijvoor-

beeld wanneer we eerst even een collega willen 

raadplegen. Ook zoeken we steeds naar nieuwe 

manieren om u zo goed mogelijk te helpen. Toen we 

bijvoorbeeld overschakelden naar een nieuw portaal 

voor werkgevers kregen we vaak dezelfde vragen. 

Bijvoorbeeld hoe een ziekmelding of wijziging door-

gevoerd kan worden. Daarom heeft team Operations 

voor u een serie instructiefilmpjes gemaakt die u op 

onze website kunt bekijken. Zo weet u eenvoudig en 

snel hoe het werkt. Van een goede gids mag u dat 

stapje extra verwachten. 

We tonen onze meerwaarde ook als uw medewerker 

de arbeidsongeschiktheidsverzekering daadwerke-

lijk nodig heeft. Als hij of zij daar behoefte aan heeft, 

komen we thuis aan de keukentafel. We beantwoor-

den vragen, nemen financiële scenario’s door en 

helpen bij de aanvraag van de uitkering. Dat neemt 

veel stress weg. Zo maken we het verschil op de 

momenten waarop het telt.’



2928 Inkomen & Zekerheid, Loyalis

‘Onze producten 

moeten een 

blijvende 

meerwaarde 

hebben.

We zorgen dat ze 

nu en later 

relevant zijn. Voor 

uw medewerkers 

én organisatie’

Keith Eurlings, Productmanager, Productmanagement
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Keith Eurlings, Productmanager, Productmanagement

‘Bij de ontwikkeling van onze 
producten staan de wensen 
van werkgevers en 
HR-professionals centraal’

‘We ontwikkelen producten en diensten 

die meerwaarde hebben. Dat doen we 

door financiële zekerheid te bieden. 

Productmanagement onderzoekt de 

producten die er op de markt zijn en 

verkent de wensen van werkgevers. Wat 

dat betreft zijn wij altijd al een soort gids 

geweest. We lopen altijd al met onze 

klanten mee, zijn op de hoogte van hun 

vraagstukken en willen intrinsiek, vanuit 

ons gedachtegoed, helpen. 

Onze afdeling zorgt ervoor dat de 

Loyalis-producten relevant voor u zijn 

en blijven. Daarvoor schakelen we volop 

met onze collega’s van andere afdelin-

gen, zoals Sales en Operations. Ook 

werken we samen met intermediairs. 

Wanneer een product eenmaal bestaat, 

monitoren we of het marktconform blijft, 

een passend product voor u blijft en of 

het voldoet aan wet- en regelgeving. 

Een voorbeeld is de verzekering voor 

Eigenrisicodragerschap WGA (Werkher-

vatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, 

red.). Een tijdje terug kwamen er nieuwe 

regels voor deze verzekering. Daarom 

hebben we deze verzekering opnieuw 

in de markt gezet. 

Nu we onderdeel zijn van a.s.r. kunnen 

we ons nog meer focussen op u als klant. 

a.s.r. kent als verzekeraar namelijk onze 

uitdagingen. Dat is prettig en het vergroot

onze slagkracht, want we hebben nu 

ruimte om hier meer energie in te steken. 

Loyalis wil luisteren en écht relevant zijn.

We willen u graag gidsen naar de beste 

en meest waardevolle en relevante pro-

ducten en diensten. Daar zijn we trots op.’

U mag erop rekenen dat alle diensten en producten van Loyalis voor uw organisatie 

en medewerkers van belang zijn én blijven. Productmanager Keith Eurlings en zijn 

collega’s spelen daarbij een sleutelrol.
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‘Verzekeringszaken
 moet u snel, goed 
 en 24/7 zelf kunnen 
 regelen.

Daarom bouwen 
we aan systemen 
die aansluiten bij 
uw wensen’
Denise Damen, Business Consultant, Change
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‘U moet altijd aan de 
knoppen kunnen zitten en 
het overzicht hebben over 
al uw verzekeringszaken’

Denise Damen, Business Consultant, Change

‘Onze IT-systemen worden gebruikt door 

zo’n 450.000 verzekerden en 10.000 

werkgevers. We zorgen ervoor dat u 

daarin zelf zaken kunt regelen. Ook 

maken we de systemen zo slim mogelijk 

voor onze collega’s die u te woord staan. 

Zodat ze u zo goed mogelijk kunnen 

helpen als u vragen hebt.  

De collega’s die bij ons contact met de 

klant hebben, komen met een verzoek 

namens onze klanten. Samen bepalen 

we wat er precies moet gebeuren in het 

systeem om optimaal te helpen. Vervol-

gens kunnen we heel snel verbeteringen 

doorvoeren waar de klanten én collega’s 

al snel profijt van hebben. 

We breiden onze online services steeds verder uit, zodat u zelf zoveel moge-

lijk uw verzekeringszaken kan regelen. De Business Consultants van Change, 

onder wie Denise Damen, zorgen voor systemen die aansluiten bij uw wensen 

en verwachtingen.

35Inkomen & Zekerheid, Loyalis
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In korte tijd zie je de vooruitgang. Bijvoorbeeld 

doordat mijn collega’s meer klantvragen in dezelfde 

tijd kunnen beantwoorden. En je ziet het terug in 

wat klanten online zelf kunnen doen, zoals ziek- en 

herstelmeldingen digitaal indienen. Deze worden 

vervolgens geautomatiseerd verwerkt in onze syste-

men, zodat u het overzicht houdt. Kortom: u zit aan 

de knoppen en kan 24/7 uw verzekeringszaken rege-

len. We zien het effect van deze verbeteringen terug 

in zowel de klant- als medewerkerstevredenheid. 

Het is ontzettend gaaf om te zien dat we snel slagen 

kunnen maken. 

Ook zijn we alert op externe ontwikkelingen. Zo 

deden we rondom de privacywetgeving de nodige 

aanpassingen. Op bits- en bytesniveau in de syste-

men én in de processen van Operations. Dat is het 

snijvlak waarop de Business Consultant werkt.

Doordat we nu bij a.s.r. horen, mogen we leunen 

op de kennis en ervaring van een grote verzekeraar. 

Daardoor zullen we ook online onze service steeds 

verder uitbreiden. Het is mooi om met IT concrete 

meerwaarde voor u te leveren.’
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‘Juist in onzekere 
situaties helpen we    
uw medewerker met 
heldere informatie.

We begrijpen de 
onzekerheden en 
tonen de route in 
lastige materie’
Marie van Rijswijk, Klantbeheerder, Klant Contact Center
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informatie nodig. Wat is er geregeld en 

wat verwachten we van uw medewerker? 

We hoeven geen verzekering te verko-

pen, we kunnen mensen juist blij maken 

me wat er voor hen geregeld is. Want 

vaak weten zij dat niet eens.

‘Uw medewerker neemt contact met ons 

op als hij vragen heeft. Bijvoorbeeld wan-

neer hij arbeidsongeschikt is geworden. 

Dat is nooit een fijne situatie. Daarom 

bieden we eerst een luisterend oor. Ver-

volgens heeft uw medewerker duidelijke 

‘Aan het einde van het gesprek 
voelen we opluchting 
en dankbaarheid’

Marie van Rijswijk, Klantbeheerder, Klant Contact Center

Als uw medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, is dat een vervelende 

situatie. Marie van Rijswijk of een van haar collega’s van het Klant Contact Center 

helpt hem dan verder. Begripvol en zonder verkeerde verwachtingen te scheppen.



42 43Inkomen & Zekerheid, Loyalis

Omdat we goed luisteren naar de vraag, proeven 

we waar onze klant – uw medewerker – behoefte aan 

heeft. Ook wanneer hij dat zelf niet precies weet. 

Dat kunnen we, omdat we allemaal experts zijn in de 

materie van arbeidsongeschiktheid. We kennen de 

wet- en regelgeving en onze polisvoorwaarden. We 

zijn duidelijk, begripvol en scheppen geen verkeer-

de verwachtingen. Heeft uw medewerker behoefte 

aan een duidelijke route, dan sturen we bijvoorbeeld 

een stappenplan toe.

Tegelijkertijd zijn we de stem van uw medewerker 

binnen onze organisatie. Hebben we zelf iets nieuws 

geleerd? Dan delen we dat direct binnen ons team, 

zodat iedereen op de hoogte is. Zo helpen we elkaar 

om de klant nog beter van dienst te zijn. We blijven 

ook up-to-date doordat we permanente educatie 

krijgen rondom financiële wet- en regelgeving. 

Daarnaast vragen we onze IT’ers om aanpassingen 

in formulieren of de website, bijvoorbeeld naar aan-

leiding van klantvragen. Zo maken we onze dienst-

verlening gebruiksvriendelijker. We  zorgen dat onze 

hele organisatie scherp blijft voor de klant. 

Soms moeten we iets uitzoeken. We zullen dat 

altijd zelf aan uw medewerkers terugkoppelen. Uw 

medewerker hoeft dus nooit twee keer zijn verhaal 

te doen. En het mooiste is: we kunnen iemand altijd 

geruststellen. We zorgen immers voor inkomens-

zekerheid. Vaak voelen we aan het eind van een 

gesprek opluchting en dankbaarheid.’
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Inkomen, zekerheid & Loyalis

Inkomen 
Inkomen is een pijler onder je bestaan. Door inkomen kun je voor je gezin zorgen, 

de noodzakelijke en ook leuke dingen kopen en doen. Zowel voor als na het wer-

kende leven is een stabiel inkomen een bron van gemoedsrust. Inkomen is ook een 

manier waarop een werkgever zijn waardering uit kan spreken. Daarnaast zijn orga-

nisaties zelf ook op zoek naar een stabiele stroom van inkomen om het voortbestaan 

zeker te stellen.

Zekerheid 

Zekerheid geeft evenwicht en ontspanning. Zeker weten dat de dingen goed gere-

geld zijn is een groot goed. Vooral omdat er zoveel verandert. Werknemerschap en 

werkgeverschap zijn constant in beweging. De rol van de overheid en vakbonden 

verandert en ook de regelgeving beweegt steeds weer mee. Wie zekerheid kan 

bieden is een betrouwbare partner.

Loyalis 
Loyalis is de verzekeraar die alles omtrent inkomen en zekerheid bij de overheid, het 

onderwijs, de zorg, de bouw en de nutsbedrijven kent. Wij keren niet alleen uit als 

het nodig is, maar doen alles met werkgevers en werknemers om uitval te voorko-

men. Loyalis bestaat uit 150 specialisten die op een persoonlijke manier werkgevers 

en werknemers door de regelgeving van de sociale zekerheid heen gidsen.

Wat kan Loyalis u bieden?
Loyalis biedt u financiële producten op het gebied van verzuim, arbeidsongeschikt-

heid, pensioen en overlijden. Aanvullend op bestaande regelingen. Collectief of in-

dividueel geregeld. Naast financiële inkomensrisico’s afdekken, bieden wij u diverse 

diensten op het gebied van vitaliteit, verzuim en re-integratie. We zijn dan ook meer 

dan alleen een inkomensverzekeraar.

Loyalis is specialist op het gebied van inkomen en zekerheid. We helpen het inko-

men van uw medewerkers te beschermen bij onverwachte gebeurtenissen zoals 

arbeidsongeschiktheid. Een overzicht van onze producten.

Collectieve AOV

Een mooie arbeidsvoorwaarde 
voor werknemers
Het inkomen van uw werknemers kan bij arbeidsongeschiktheid flink afnemen. Na 

2 ziektejaren ontvangt uw medewerker een WIA-uitkering en mogelijk arbeidson-

geschiktheidspensioen. Maar deze uitkeringen zijn tijdelijk en meestal niet genoeg. 

Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering vult het inkomen bij arbeidsongeschikt-

heid aan. Als u dit voor een grote groep regelt, is dat veel voordeliger. Voor u en uw 

werknemers. De mogelijkheden op een rijtje:

Uw medewerkers ontzorgd met een zuiver collectief contract  

U kunt als werkgever de inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid 

in zijn geheel verzekeren. Al uw medewerkers zijn hiermee in één keer automatisch 

verzekerd en behouden dan bij arbeidsongeschiktheid altijd minstens 70% van hun 

verzekerd inkomen tot de AOW-leeftijd. 

Uw medewerker kiest, u faciliteert met een semicollectief contract

U kunt als werkgever de inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid 

semicollectief verzekeren. U sluit dan met ons een raamovereenkomst waarin af-

spraken staan over voorwaarden en premies. Uw medewerkers sluiten zelf de ver-

zekering af en houden dan bij arbeidsongeschiktheid altijd minstens 70% van hun 

verzekerd inkomen. Ze profiteren door uw contract met Loyalis van een omvangs-

korting van minimaal 20%. 

Uw werknemer individueel verzekerd met een persoonlijk contract

Ontvangt u vragen van uw werknemers over een collectieve arbeidsongeschiktheids-

verzekering, maar wilt u dit niet opnemen in uw arbeidsvoorwaarden? Verwijs uw 

werknemers naar onze individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (zonder 

tussenkomst werkgever of met ander pensioenfonds). Ook hun partners kunnen 

deze verzekering afsluiten bij ons.
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Verzuim & arbeidsongeschiktheid

Verzekerd tegen de financiële risico’s
Bij arbeidsongeschiktheid moet u de eerste 2 jaar loon doorbetalen. Is uw werkne-

mer na 2 jaar nog ziek en is er recht op een WGA-uitkering? Dan bent u als eigenri-

sicodrager nog tot 10 jaar lang verantwoordelijk voor uitkering en re-integratie. Zo 

bent u in totaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers. Een deel 

van deze financiële risico’s kunt u afdekken bij Loyalis. Een overzicht:

WGA-ERD-verzekering: voorkom onverwachte kosten

Als Eigenrisicodrager WGA komen de eerste 10 jaar de kosten voor de WGA-uitke-

ringen van (deels) arbeidsongeschikte vaste en tijdelijke werknemers ook voor uw 

rekening. Net als de re-integratiekosten. Met de WGA-ERD-verzekering dekt u dit 

financiële risico af.

WGA Garantie: het vangnet voor eigenrisicodragers

Draagt u zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers? De 

betaling van de WGA-uitkeringen aan UWV komt dan voor uw rekening. Maar wat als 

u op een bepaald moment deze kosten niet meer kunt betalen? Met de WGA Garan-

tie van Loyalis kunt u erop rekenen dat wij dan die kosten van u overnemen.

Vitaliteitspakket: ondersteuning bij preventie en re-integratie

Werk is de allerbeste sociale zekerheid. Daarom bieden wij u naast inkomenszeker-

heid ook financiële steun bij activiteiten die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid 

van uw personeel. Maar we zijn er niet alleen als het ‘misgaat’ en bij re-integratie, 

maar liever nog eerder: preventief. Daarom noemen wij dit het Vitaliteitsbudget. Een 

totaalpakket met diverse diensten, een budget en kortingen om uw medewerkers 

optimaal te kunnen inzetten.

 

WIA-aanvullingsverzekering: het inkomen van uw medewerkers beschermd

Arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. Zeker in de sector bouw, waar 

vaak zwaar lichamelijk werk wordt verricht. Het inkomen van uw werknemer kan 

er dan flink op achteruitgaan. Een WIA-uitkering is vaak onvoldoende, want deze 

uitkering hangt af van de mate waarin een werknemer gebruikmaakt van de restver-

diencapaciteit. Dat lukt lang niet altijd. Met de WIA-aanvullingsverzekering verzekert 

u een deel van de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor heeft uw 

werknemer in elk geval minder financiële zorgen als hij uit de running raakt.

Investeren in de gezondheid, de ontwikkeling en het werkplezier van uw medewer-

kers is belangrijk. Zij zijn immers de motor van uw organisatie. We ondersteunen u 

hierbij met de volgende diensten.

Financieel bewustzijn

Financieel inzicht voor medewerkers 
bij carrièrekeuzes
Medewerkers blijven tegenwoordig langer actief in het arbeidsproces. Het is belang-

rijk dat ze fit en vitaal zijn én de regie in eigen handen nemen. Daarvoor hebben zij 

inzicht in hun financiën nodig, zeker als ze een passende keuze moeten maken, bij-

voorbeeld over het laatste deel van hun loopbaan of bij remotie. We ondersteunen 

u ook tijdens het proces, bijvoorbeeld om te komen tot een individuele en passende 

oplossing voor uw werknemer. Een arrangement dat beide partijen tevredenstelt.

Sociale zekerheid

Hulp en advies op het brede terrein 
van sociale zekerheid
Sociale zekerheid garandeert een inkomen bij pensioen, ziekte of arbeidsongeschikt-

heid en overlijden. Er is oneindig veel informatie te vinden over sociale zekerheid. 

Maar dit onderwerp is continu in beweging en erg complex. Is het voor u duidelijk 

wat het beste is in uw situatie, voor uw organisatie en uw werknemers? En hoe is de 

sociale zekerheid precies geregeld in uw sector? De Sociale Zekerheidswijzer van 

Loyalis ondersteunt u bij vragen en problemen op dit terrein.
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 Verzuim

Grip op ziekteverzuim
Wat als iemand door een ziekte of aandoening langdurig uitvalt? Of (deels) arbeids-

ongeschikt wordt? Voor u als werkgever heeft dit consequenties. Belangrijk bij ziekte-

verlof is om inzicht te hebben in het verzuim en vervolgens de verzuimbegeleiding 

adequaat vorm te geven. We gaan daarbij uit van het eigenregiemodel en onder-

steunen u bij de implementatie ervan. Zo kunt u maximale invloed uitoefenen op de

inzetbaarheid van uw werknemers. Grip krijgen doordat u alle onderdelen van het 

ziekteverlof regelt en bewaakt? Hiervoor geven we trainingen aan HR-functionarissen 

en leidinggevenden om hen te versterken in hun proactieve rol bij het eigenregie-

model.

Kunnen we u verder helpen?
Hebt u een vraag over één van onze producten of diensten? Wij helpen u graag 

verder. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 045 - 645 93 20, een mail 

sturen naar accountmanagement@loyalis.nl of kijk op loyalis.nl.

Vitaliteit

Een gezonde organisatie met 
gemotiveerde medewerkers
Om uw organisatie letterlijk én figuurlijk gezond te houden, zijn vitale medewerkers 

onmisbaar. Belangrijk om niet alleen te investeren in het op peil houden van hun 

kennis en ervaring, maar ook in hun gezondheid en motivatie. Hierbij is ook een 

goede werk-privébalans en een prettige werkomgeving belangrijk. Zo blijven uw 

werknemers optimaal inzetbaar, tevreden en voorkomt u dat ze uitvallen of uw or-

ganisatie verlaten. Maar preventie écht goed aanpakken is een flinke klus en een klus 

op maat. Dat vraagt om inzicht, expertise én om de juiste middelen. We helpen u met 

onderzoek, advies en diverse diensten op het gebied van preventie en re-integratie.

a.s.r. Vitality: help uw medewerkers 
gezonder en vitaler worden
Als merk van a.s.r. kunnen wij u laten profiteren van bewegingsprogramma a.s.r. 

Vitality. Hiermee stimuleert u uw medewerkers om gezonde keuzes te maken in het 

dagelijks leven én in beweging te komen. Door regelmatig te bewegen kunnen ze 

week- en maandoelstellingen behalen. En belonen, dat werkt. Behalen ze de doel-

stellingen dan kunnen uw medewerkers gebruik van aantrekkelijke beloningen, zoals 

een tegoedbon van Bol.com of een maandelijkse cashback op de aanschaf van een 

Fitbit of Apple Watch. 

Het programma draagt bij aan het duurzaam inzetbaar houden van uw personeel. 

Juist dit thema heeft de focus binnen Loyalis. Fitte en vitale medewerkers zijn immers 

minder vaak ziek en verzuimen minder. Daar helpen wij u graag bij. Bovendien kunt 

u tot wel 8% cashback verdienen op uw collectieve verzekeringen. Meer weten?

loyalis.nl/vitality



Meer weten? Ga naar loyalis.nl


