
Als alles tot stilstand komt, 
hoe houd je dan de 
organisatie in beweging?

Leer van hoe andere werk-
gevers alle zeilen bijzetten 
om medewerkers gezond 
aan het werk te houden

Loyaal

 01Periodiek van Loyalis voor werkgevers 
van overheid, zorg, onderwijs en bouw



Loyaal is een periodiek van Loyalis voor werkgevers en hr-professionals. 

Met deze uitgave willen we u inspireren en nieuwe inzichten geven. Dat 

doen we door in iedere editie te laten zien hoe werkgevers uit één sector 

omgaan met actuele thema’s en uitdagingen. Hun learnings en inzichten 

kunnen ook interessant zijn voor andere sectoren.
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Het rollend materieel 
blijft in de remise, maar 
bij de ov-bedrijven zelf 
komt meer in beweging 
dan ooit. Hoe de corona-
crisis tot stilstand én 
vooruitgang leidt.

Hoe zorg je dat 
leidinggevenden 
minder pamperen en 
medewerkers meer 
verantwoordelijkheid 
pakken? Vier hr-
professionals uit de 
ov-sector over de 
transitie naar een 
open bedrijfscultuur.

Eerst het zuur, dan het 
zoet. Maar wie zijn 
organisatie rookvrij wil 
maken, begint beter met 
het zoet. De learnings 
van de RET.

Hij was blij met zijn werk 
als monteur bij de HTM. 
Na een auto-ongeval kon 
hij het werk fysiek niet 
meer aan en begon samen 
met zijn werkgever de 
zoektocht naar passend 
werk. Volg Evert bij zijn 
nieuwe start.

Je wilt als werkgever 
helpen bij het maken van 
gezonde keuzes, maar 
waar ligt het kantelpunt 
tussen helpen en 
betuttelen? Een gesprek 
tussen werkgever en 
werknemer.

Meer dan ooit worden 
werknemers fysiek en 
mentaal op de proef 
gesteld. Investeer samen 
met Loyalis in het 
werkvermogen van 
je medewerkers.
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lezen in deze uitgave. Grote stappen 

zijn ook gezet bij de RET. Het is mooi te 

lezen hoe de regiovervoerder in Rotter-

dam een niet-rokenbeleid heeft uitge-

dacht en uitgevoerd. Voor, maar vooral 

ook mét de organisatie. Je ziet wat dat 

betreft over de hele breedte dat de be-

drijfscultuur in de ov-sector veel opener 

is geworden. Er komt meer ruimte voor 

een goed gesprek tussen werkgever en 

werknemer, constateren de deelnemers 

aan ons rondetafelgesprek.

De ov-sector is volop bezig met de 

uitdagingen van vandaag én morgen. 

Ook — of misschien wel juist — als u in 

een andere sector werkzaam bent, 

zijn hun learnings interessant om ook 

binnen uw organisatie stappen te zetten. 

Een proces waar we u als Loyalis graag 

bij helpen.

Clifford Jansen, accountmanager

c.jansen@loyalis.nl

In de huidige coronacrisis zie je dat de 

ov-sector, net als andere vitale sectoren 

als de zorg, de politie en het onderwijs, 

alle zeilen moet bijzetten om medewer-

kers gezond aan het werk te houden. 

Je merkt dat vitaliteit van de medewer-

ker daarom zeker in deze tijd een groot 

goed is. Een sportabonnement aan-

bieden is helaas te simpel gedacht en 

stimuleert mensen die al sportief zijn. 

Werkgevers, werknemers en verzekeraar 

kunnen gezamenlijk het verzuim terug-

dringen. De kunst is om mensen echt 

mee te nemen.. 

De openbaarvervoerbedrijven motiveren 

medewerkers daarom in een gezonde 

leefstijl. Door het trainen van leiding-

gevenden, door het enthousiasmeren 

van teams bij sportactiviteiten en door 

programma’s aan te bieden die onder-

steunen bij een gezond eet- en slaappa-

troon, zoals onder meer bij het GVB. ‘We 

proberen de drempel voor medewerkers 

zo laag mogelijk te houden’, zo valt te 

Leren van de uitdagingen in de ov-sector

Waarom de ov-sector juist 
nu investeert in vitaliteit
Wie met de bus, trein, tram of metro reist, zou haast vergeten voor welke uit-

dagingen de openbaarvervoersbedrijven iedere dag staan. Met een uitgekiende 

dienstregeling, het onderhoud van zwaar materieel en het dagelijks vervoeren van 

alle passagiers zijn tienduizenden medewerkers dag en nacht in touw. Het stelt 

de hr-afdelingen in deze sector voor de nodige uitdagingen, zeker in tijden van 

corona. De learnings uit het ov zijn wellicht ook voor uw sector leerzaam.

Inleiding
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En waar start de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer? Een groot dilemma 

in de ov-sector. Zeker omdat het omgaan met agressie, ongevallen en onregelmatige 

diensten bij de job horen. ‘We kunnen faciliteren, ondersteunen en helpen’, vindt 

verzuimcoach Eva van den Berg. ‘Maar als werknemer moet je ook zelf aan de slag.’

De coronacrisis heeft de ov-bedrijven 

hard geraakt. Als gevolg van de strenge 

maatregelen blijven reizigers thuis, 

maar als vitale sector moet het ov wel 

in bedrijf blijven. De eerste coronagolf 

zorgde voor een korte periode van angst 

en onrust onder het ‘rijdend personeel’. 

In de tweede golf stijgt het aantal ziek-

meldingen en het aantal medewerkers 

dat in quarantaine moet. ‘Daardoor staat 

de inzet voor werk onder druk’, merkt 

Eva van den Berg op, verzuimcoach bij 

HTM, het openbaarvervoerbedrijf in de 

regio Den Haag. 

De sector staat voor veel nieuwe vraag-

stukken. Hoe zorg je voor een veilige 

werkplek, hoe beperk je de schadelast 

en hoe ga je in deze tijd om met het 

vergrijzende personeelsbestand?  

Rondetafelgesprek 

“Een open bedrijfscultuur vraagt om 
          eigen verantwoordelijkheid van de    
      medewerker, maar ook om een andere 
manier van leidinggeven”
Eva van den Berg, HTM

Locatie:

Hoofdkantoor HTM, Den Haag

Deelnemers:

Eva van den Berg en Conny Hulzinga, HTM

Kim van Roon, NS

Tecla Aerts, RET

Waar stopt de zorgplicht
van de werkgever? 
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“De regeldruk is heel 
  groot en laat soms 
        weinig ruimte voor 
      een goed gesprek 
  tussen werkgever 
            en werknemer”
Conny Hulzinga, HTM

Tijdens een rondetafelgesprek, deels online, buigen 

vier hr-specialisten zich over de vraag hoe zij de mede-

werkers én de organisatie tijdens en buiten de corona-

crisis gezond houden. 

Deze crisis vraagt in ieder geval om een coulante 

houding van de werkgever, bepleiten Eva van den Berg 

en Conny Hulzinga van HTM. ‘Een aantal medewerkers 

met een kwetsbare gezondheid roosteren we tijdelijk 

niet in’, zegt Hulzinga. Van den Berg: ‘Daarnaast mogen 

we ook streng zijn. Als iemand in quarantaine moet, 

omdat hij of zij zich in privétijd niet aan de regels heeft 

gehouden, dan geven we aan dat we van de medewer-

ker ook verwachten dat hij of zij zich aan de landelijke 

afspraken houdt.’

‘We komen al heel snel in een grijs gebied’, vindt Kim 

van Roon, beleidsadviseur HR bij NS. ‘Het kan zijn dat 

je je wél aan de anderhalvemeterregel houdt en toch 

besmet raakt. We hebben dus steeds nieuwe richt-

lijnen nodig, maar die zijn op detailniveau lastig te 

maken. Het zijn bizarre tijden. Hoe de organisatie van 

de toekomst eruit zal komen te zien, is voor iedereen 

spannend.’

De huidige crisis laat zijn sporen na, zoveel is duidelijk. 

Het verzuim loopt op: door corona, maar ook door de 

toegenomen eenzaamheid, door thuiswerken onder 

slechtere arbotechnische omstandigheden en door 

druk op de reguliere zorg. ‘Daardoor lopen ook re-

integratietrajecten vertraging op’, ziet Van den Berg.

Rondetafelgesprek 
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Toch heeft de coronacrisis een keerzijde, 

zeggen de hr-specialisten. Vraagstukken 

op het gebied van vitaliteit en duurza-

me inzetbaarheid, de eigen regie van 

werknemers en een eigentijdse manier 

van leidinggeven lijken nu juist rijp om 

door te ontwikkelen. ‘Onze organisa-

tie is volop in beweging en ik heb de 

indruk dat besluitvorming sneller gaat’, 

zeg hr-beleidsadviseur Van Roon. ‘Voor 

dit jaar staat “NS op weg naar de vitale 

organisatie” op de rol: vergroten van 

werkvermogen, vergroten van werkgeluk 

en verlagen van verzuim.’

Gezond naar de eindstreep

Werken in het openbaar vervoer doe je 

óf een paar jaar óf je arbeidsleven lang, 

weet Hulzinga van HTM. Bij NS spreken 

ze zelfs over NS-families; meerdere ge-

neraties die bij de spoorwegen werken. 

Wat opvalt binnen het openbaar vervoer 

is een duale bedrijfscultuur, schetst Tecla 

Aerts, teammanager Gezondheidsma-

nagement bij de RET, regio Rotterdam. 

“De vraag is of het altijd de beste oplossing is  
              om binnen de eigen organisatie te blijven.  
  Het wisselen van werkgever 
                         kan ook leiden tot meer werkplezier”

Kim van Roon, NS

‘Medewerkers zijn aan de ene kant 

kritisch en aan de andere kant is er veel 

gemeenschapszin.’ 

De relatie tussen werkgever en werk-

nemer kent ook grofweg twee kanten: 

beschermend, soms zelf betuttelend, 

maar ook onderling wantrouwen. ‘De 

regeldruk is heel groot en laat soms 

weinig ruimte voor een goed gesprek 

met elkaar’, vindt Hulzinga, die al ruim 

dertig jaar bij HTM werkt. ‘We hebben 

veel bedrijfsregels en een eigen cao van 

160 pagina’s.’

Een open bedrijfscultuur, waar de ov-

bedrijven stuk voor stuk op inzetten, 

moet daar verandering in brengen. ‘Dat 

vraagt om eigen verantwoordelijkheid 

van de medewerker, maar ook om een 

andere manier van leidinggeven’, vindt 

HTM-verzuimcoach Van den Berg. Soms 

moeten leidinggevenden medewerkers 

minder pamperen en meer coachen en 

soms moeten ze juist meer empathisch 

zijn en minder strak alle regels volgen. 

Van den Berg: ‘In beide gevallen is de 

uitdaging om echt in gesprek te komen 

met de werknemer.’ 

Rondetafelgesprek 
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Daarnaast krijgt het voorkomen van 

uitstroom als gevolg van arbeidsonge-

schiktheid volop aandacht, zegt team-

manager Aerts. ‘We zijn een sociaal 

bedrijf en weten heel wat medewerkers 

succesvol te herplaatsen binnen de RET. 

Naast dat de schadelast voor de werkge-

ver daarmee laag blijft, zijn medewerkers 

erg blij als het lukt om binnen de organi-

satie te blijven.’ 

Gezondheid en vitaliteit staan hoog op 

de agenda van de vervoersbedrijven 

zoals de RET. En dat is niet zonder reden. 

Een groot deel van het personeelsbe-

stand is buschauffeur, controleur, metro- 

of trambestuurder. Het zijn ‘zittende 

beroepen’ met onregelmatige diensttij-

den. Daarnaast roken en drinken relatief 

veel medewerkers en is overgewicht een 

bekend probleem.

Het uitgangspunt bij gezondheid en 

vitaliteitsbeleid is bewustwording bij de 

werknemers zelf, zegt Aerts (RET). ‘We 

geven vitaliteitstrainingen en volgen dat 

op met een uitgebreid beweegprogram-

ma en gezondheidschecks. Daarnaast 

hebben we een gezondheidsplein met

bedrijfsartsen en een verpleegkundige,

bedrijfsmaatschappelijk werk, een psycho-

loog en fysiotherapie. Ook bieden we 

een griepprik aan voor al het personeel.’

Hoewel het vaak de vraag is welke ge-

zondheidsproblemen op het bordje lig-

gen van de werkgever vraagt de praktijk 

Dat voelt soms als dansen op een dun 

koord, erkent Van den Berg. ‘Werkne-

mers kunnen in een ingewikkelde of 

pijnlijke thuissuatie zitten en dat heeft 

invloed op hun inzetbaarheid. Als werk-

gever wil je helpen, faciliteren en onder-

steunen. Tegelijkertijd wil je niet de rol 

van een partner of familielid vervullen: 

jij als werknemer hebt de regie over 

jouw eigen leven, hoe ingewikkeld het 

soms ook kan zijn.’

Instroom van jonge mensen

Om de grote uitstroom van oudere 

werknemers op te vangen, investeren 

ov-bedrijven volop in de instroom van 

jonge mensen. Zo heeft de RET een 

beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

om jonge buschauffeurs op te leiden in 

samenwerking met het Scheepvaart en 

Transport College. 

vaak om een ‘pragmatische oplossing’, 

schetst Van den Berg. ‘Als de wachttijden 

in de reguliere zorg lang zijn, willen we 

gewoon dat mensen snel hulp krijgen en 

als dat mogelijk is, ondersteunen we dat.’

Met een toename van agressie en 

geweld kan het rijdend personeel, maar 

ook stewards en controleurs, over het 

algemeen goed omgaan, concludeert 

Aerts. ‘Maar we zien wel dat mensen in 

de loop van hun carrière een rugzak op 

kunnen bouwen door wat ze tijdens hun 

werk voor de kiezen krijgen. En soms is 

de emmer vol.’

Volgens Van den Berg is de uitdaging 

voor alle ov-bedrijven om verzuim veel 

meer preventief aan te pakken. ‘Het is 

wetenschappelijk bewezen dat de helft 

van de werknemers die frequent kort 

verzuimt uiteindelijk ook in langdurig 

verzuim terechtkomt. Je wilt dus eigen-

lijk de groep in beeld krijgen die een 

verhoogd risico heeft op uitval en dan zo 

vroeg mogelijk het gesprek aangaan.’ 

Medewerkers bij NS, HTM en de RET 

krijgen online toegang tot opleidingen 

en trainingen die ze naar eigen inzicht 

kunnen volgen, ook los van het verzuim-

vraagstuk. ‘Leren en ontwikkelen zien 

we als onderdeel van employability’, 

vindt Aerts. ‘We geven werknemers de 

ruimte om na te denken over hun eigen 

loopbaan.’

Rondetafelgesprek 

“Je wilt de 
groep in beeld 
krijgen die een 
verhoogd risico 
heeft op uitval 
en dan zo 
vroeg mogelijk 
het gesprek 
aangaan”

“ Als de 
wachttijden
in de reguliere 
zorg lang zijn, 
willen we 
gewoon dat 
mensen snel 
hulp krijgen 
en als dat 
mogelijk is, 
ondersteunen 
we dat”

“ Jij als werk-
nemer hebt de 
regie over jouw 
eigen leven, 
hoe ingewikkeld 
het soms 
ook kan zijn”
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“Leren en ontwikkelen 
zien we als onderdeel 
             van employability. 
We geven werknemers 
   de ruimte om na te denken 
  over hun eigen loopbaan”

Tecla Aerts, RET

Om uw organisatie letterlijk én figuurlijk gezond en in beweging te houden, zijn vita-

le medewerkers onmisbaar. Zij zijn immers de motor van uw organisatie. 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 ze optimaal inzetbaar, tevreden en voorkomt u dat ze uitvallen of uw orga-

nisatie 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. Maar het levert u 

een hoop op. Wij helpen u met onderzoek, advies en diverse diensten op het gebied 

van preventie en re-integratie. Bekijk de mogelijkheden op pagina 46.

Loyalis adviseert:
Zet in op preventie

Rondetafelgesprek 

NS-beleidsadviseur Van Roon heeft 

jarenlang in de ‘resultaatgerichte retail’ 

gewerkt, waarbinnen de schadelastbe-

perking op verzuim een belangrijke pij-

ler is. Bij de NS (met 21.000 werknemers, 

inclusief de retailtak) ziet ze ‘een heel 

sociale werkgever’ die veel medewer-

kers herplaatst via het eigen loopbaan-

centrum of interne coaching. 

Van Roon: ‘De vraag is of het altijd de 

beste oplossing is om binnen de eigen 

organisatie te blijven. Het wisselen van 

werkgever kan ook leiden tot meer 

werkplezier en de medewerker krijgt 

daarmee meer regie over zijn eigen 

loopbaan en inzetbaarheid. Het is dus 

belangrijk om in gesprek te blijven en 

waar mogelijk maatwerk te leveren.’
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Hoe de RET een rookvrije organisatie werd

In slimme 
stappen naar 
een rookvrije 
organisatie
Bijna drieduizend chauffeurs, bestuurders, controleurs, technici en 

kantoormedewerkers werken dagelijks aan veilig en vlot vervoer 

in Rotterdam. Eén op de drie van hen steekt regelmatig een 

sigaret op. Toen de RET besloot om een rookvrije organisatie te 

worden, werd dan ook rekening gehouden met behoorlijk wat 

weerstand. Maar door te beginnen met het ‘zoet’, won de RET aan 

draagvlak voor het ‘zuur’: het rookbeleid.

Rookvrije organisatie
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erst even een vlotte schets van de omstandigheden, 

toen de RET enkele jaren terug rookvrij als een van de 

vitale thema’s op de agenda plaatste. ‘Je kon het 

als werkgever echt nog niet hebben over gezondheid en 

vitaliteit met de medewerkers’, vertelt Sietske van Rossum, 

programmamanager Duurzame inzetbaarheid. ‘Dat was een 

privézaak.’ Tel daarbij het groot aantal rokers op en het is 

duidelijk dat de RET voor een grote uitdaging stond om de 

organisatie rookvrij te maken. De Rotterdamse vervoerder 

wilde dan ook niet over één nacht ijs gaan. Samen met 

vakbonden, or en directie startte de RET in 2016 het traject 

naar een rookvrije organisatie. Gezamenlijk formuleerden 

ze een visie op duurzame inzetbaarheid en dat werd een 

onderdeel van de bedrijfsstrategie. Behalve het terugdringen 

van verzuim is ook werkvermogen een belangrijke KPI 

daarbij. De RET streeft naar een gezonde organisatie met 

gezonde medewerkers. Om dat te stimuleren en faciliteren 

koos de vervoerder eerst voor het ‘zoet’, legt Van Rossum uit. 

‘Er kwam onder meer een uitgebreid beweegprogramma, 

een gratis gezondheidscheck en een gezondheidsplein 

met fysiotherapeut en vitaliteitscoach.’ Ook maakte de RET 

werk van combifuncties, zodat fysiek zwaarder werk minder 

belastend is, en heeft het het zogeheten voorwaarts roterende 

rooster ingevoerd. Dit helpt medewerkers in wisseldiensten 

het bioritme beter te ondersteunen. Al die positieve energie 

in de organisatie gaf draagvlak voor het ‘zuur’: het rookbeleid. 

Rookvrije organisatie

Humor, zoals in deze animatie, is een belangrijk onderdeel van de communicatie van 

de RET naar zijn medewerkers.  

De 3 learnings van RET Rookvrij

1. Goede voorbereiding

Zorg voor een doordacht plan. Een belangrijke basis voor 

succes was het uitgebreide startonderzoek onder RET-me-

dewerkers, dat inzicht verschafte. Het werd duidelijk hoeveel 

medewerkers rookten, maar ook dat 51% de intentie had om 

binnen een jaar te stoppen. Daarvan wilde 45% hulp van de 

werkgever bij het stoppen.

2. Dialoog & communicatie

Ga in gesprek. De RET richtte een klankbordgroep op, is 

continu blijven communiceren en zocht goede momenten 

om rookvrij onder de aandacht te brengen.

3. Focus op het positieve effect

Stoppen met roken is voor gezondheidswinst veel belangrij-

ker dan bewegen en gezond eten. Bovendien is de opluch-

ting onder niet-rokende medewerkers groot. Leg vooral de 

nadruk op deze positieve punten binnen de organisatie.

E

Animatie © pitchparrot.com 
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Ongezond gedrag niet faciliteren

De basis voor het rookbeleid lag in een uitgebreid onderzoek onder 

medewerkers. Eén op de drie bleek te roken. De helft van de rokers wilde 

binnen één jaar stoppen met roken en 45% wenste daar hulp bij. ‘Er was 

dus draagvlak’, vertelt Tecla Aerts, teammanager Gezondheidsmanagement. 

‘Maar we willen niet tegen collega’s zeggen dat ze moeten stoppen met 

roken.’ Complicerende factor voor de RET zijn de betaalde pauzes. ‘Die 

zorgen ervoor dat medewerkers niet simpelweg verboden kan worden om 

onder werktijd te roken. Maar we kunnen wel stoppen met het faciliteren 

van ongezond gedrag en wijzen op wederzijdse verantwoordelijkheid.’ De 

voornaamste twee argumenten richting de medewerkers: het is belangrijk 

dat je gezond blijft én het is ook goed voor de beeldvorming van de RET in 

de stad. Uiteindelijk werd het rookbeleid als volgt geformuleerd: in de tijd 

die je hebt om te eten, mag je een sigaret roken. Maar niet op RET-terrein. 

Wie wil stoppen, kan hulp krijgen.

Werk te doen

De grondige voorbereiding voor de invoering van het rookbeleid is een 

belangrijk onderdeel van het succes, denken Van Rossum en Aerts. Dat 

neemt niet weg dat er hobbels waren. Zo kostte het veel energie om 

het beleid scherp te krijgen bij alle medewerkers. Er is vol ingezet op 

communicatie. Een persoonlijke mail van de CEO aan alle medewerkers, 

nieuwsbrieven via leidinggevenden, aandacht in het personeelsmagazine, 

een folder met ondersteuningsaanbod en 100 exemplaren van het stop-

boek De opluchting. Belangrijk smeermiddel voor de boodschap was 

humor: zo was op de narrowcastingschermen een grappige animatie te zien 

waarin het beleid werd toegelicht. En natuurlijk werd er ingegrepen op de 

werkvloer: talloze borden van de ‘Rookvrije Generatie’ werden gemonteerd 

en rookhokken verwijderd. 

Toch is er nog steeds veel te doen. Volgende stap is om samen met de 

Gemeente Rotterdam na te denken over handhaving van het beleid op de 

openbare weg, zoals tram- en bushaltes. Ook zal de RET geen contracten 

meer sluiten met tabak verkopende winkels op metrostations.

Opgelucht

Het hoofdkantoor is nu bijna driekwart jaar rookvrij en sinds 1 oktober gelden de 

nieuwe regels ook op alle remises en buitenterreinen. Op veel locaties gaat het 

goed. Omdat de regels duidelijk zijn, lukt het om die op te volgen. Als het koud en 

nat is, staan er sporadisch nog rokers bij de nooduitgangen, omdat ze niet te ver 

willen lopen. Toch wordt het rookbeleid geaccepteerd bij het grootste deel van het 

personeel. Tecla Aerts: ‘Wat vooral gezegd moet worden: meer dan de helft van 

alle RET-medewerkers is zelfs heel opgelucht dat het zover is.’ In vacatures staat 

nu dat de RET rookvrij is. ‘Een belangrijk signaal naar de stad en de sollicitanten’, 

vindt Aerts. Haar collega vult aan: ‘Roken bespreekbaar maken is vaak nog taboe in 

bedrijven waar het veel voorkomt. Wees niet bang om je erover uit te spreken, want 

de gezondheidswinst is groot.’

Rookvrije organisatie
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Voor mijn ongeval dacht ik 
dat op de tram zitten suf was.
Daar ben ik van teruggekomen

Nieuwe baan, promotie, pensioen of terug na een lang ziekbed. In Loyaal volgen 

we iedere editie een medewerker een dag lang bij zijn of haar nieuwe start. In dit 

nummer Evert Jansen, die zijn werk als bovenleidingmonteur moest staken als 

gevolg van een auto-ongeluk. In samenwerking met zijn werkgever — de Haagse 

vervoerder HTM — vindt hij een nieuwe baan als trambestuurder.

‘Het is 15 juli 2018 als ik moet remmen voor een rood 

verkeerslicht. De automobilist achter mij rijdt achterop. 

Ik herinner me een harde klap, kan zelf uitstappen, 

maar zit vol adrenaline. De schade lijkt op het eerste 

gezicht mee te vallen en ik besluit om verder te rijden.  

Al snel duizelt het, zet ik de auto op de vluchtstrook van 

de snelweg en bel de politie. De ambulance komt erbij 

en ik heb niks gebroken. Later zal blijken dat ik een 

whiplash heb: het ernstig verrekken van mijn nekspier.

Nieuwe start
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dens de verdere revalidatie krijg ik weer 

meer klachten: ik ben overgevoelig voor 

licht en geluid en heb veel hoofdpijn. 

Pas in een revalidatiecentrum in De Lier 

gaat het  — stapje voor stapje — beter.

Ik ben nu 36 jaar en als tiener ben ik 

vroegtijdig van school gegaan. Ik werkte 

op de Haagse markt en als glazenwas-

ser. Toen ik 22 jaar was, kon ik via een 

In de dagen na het ongeluk heb ik veel 

pijn: het lijkt alsof bliksemschichten door 

mijn nek en schouders gaan. Ik durf me 

nauwelijks te bewegen. Een fysiothera-

peut constateert later dat ik zo vastzit 

dat een reguliere behandeling voor 

nekklachten niet mogelijk is.

In het ziekenhuis volgt een zenuwbehan-

deling die de pijn wat verlicht. Maar tij-

09:38

Nieuwe start

extra voor opgeleid. Overdag zit je in 

een speciale vrachtwagen op de weg 

om inspecties uit te voeren. ’s Nachts re-

pareer je bovenleidingen en onderstati-

ons. Je hebt veel vrijheid en verantwoor-

delijkheid: jij bent ’s ochtends diegene 

die weer tienduizend volt op het net 

inschakelt om de trams te laten rijden.

Als gevolg van het auto-ongeluk kan ik 

niet meer boven mijn hoofd werken, 

detacheringsbureau bij HTM vier dagen 

gaan werken in combinatie met een 

opleiding elektrotechniek. In anderhalf 

jaar tijd heb ik mbo niveau 2 gehaald en 

kon ik in dienst van HTM aan de slag als 

onderhoudsmonteur van de trams.

Mijn hart ligt bij de techniek. Mijn leukste 

werk kwam zes jaar geleden op mijn 

pad: bovenleidingmonteur. Ik ben daar 
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zeker niet met de zware gereedschappen die we gebruiken. 

In de eerste twee jaar van mijn ziekteproces hebben HTM, 

mijn behandelaars en ik er alles aan gedaan om weer terug 

te keren op mijn oude werkplek. Dat is helaas niet gelukt.

Het is voor mij mentaal een heel zware periode. Wat ik nog 

altijd niet kan accepteren, is dat ik op mijn leeftijd zo be-

perkt ben. Na het ongeluk had ik ook last van nachtmerries. 

De hele revalidatie was heel zwaar en daar kwamen ook alle 

afspraken in verband met het verzuim bij kijken: bedrijfs-

arts, psycholoog en alle gesprekken met mijn casemanager. 

De druk was soms zo groot dat ik ook thuis vaak mijn kop er 

niet bij had. Ik ben getrouwd en vader van twee kinderen. 

Samen met HTM hebben we naar andere banen gekeken: 

zowel binnen als buiten HTM. Uiteindelijk zijn we bij tram-

bestuurder terechtgekomen. Met mijn ervaring als onder-

houdsmonteur kon ik met een verkorte opleiding van zes 

weken aan de slag. Ik was al gewend om trams te besturen, 

maar dan zonder passagiers.

Nieuwe start

Wat ik nog altijd 
niet kan accepteren, 
is dat ik op 
mijn leeftijd zo 
beperkt ben 
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Ik dacht eerst: op de tram zitten is een beetje suf. Daar ben ik 

van teruggekomen, omdat er zoveel bij komt kijken, zoals dat je 

continu moet inschatten of die voorbijganger met oordoppen 

in wel weet dat de tram eraan komt. Ik vind het contact met pas-

sagiers leuk en ken heel veel collega’s binnen HTM. Daarnaast 

krijg ik er een goed salaris voor.

Eerlijk gezegd heb ik vaak het gevoel gehad dat ik misschien 

naar een andere werkgever over zou moeten stappen. Nu kan 

ik concluderen dat ik ook vanuit HTM goed begeleid ben en 

dat we in goed overleg een nieuwe functie hebben gevonden. 

Voor mezelf trek ik twee lessen uit deze periode: zoek vroeg-

tijdig goede begeleiding in je ziekteproces, zowel voor fysieke 

als mentale klachten. En zorg dat je de regie houdt op je eigen 

leven.

Wat ik nu wil, is een periode van rust in mijn leven: mijn werk 

goed doen en lekker op vakantie of naar zee gaan met mijn 

gezin. Heel graag wil ik deze moeilijke periode afsluiten. De rest 

is toekomstmuziek, alhoewel ik ooit wel weer aan de slag zou 

willen als bovenleidingmonteur.’

Nieuwe start

Zoek vroegtijdig goede 
begeleiding in je 
ziekteproces, zowel 
voor fysieke 
als mentale klachten
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Altijd de mens heel houden

Marcel van der Heiden (57) is operationeel manager Techniek bij HTM. Hij faciliteert 

de negentig monteurs die bij het Haagse vervoersbedrijf werken en was casemana-

ger van Evert Jansen.

‘Nadat Evert terugkwam van vakantie in 2018 vertelde hij mij over het 

auto-ongeluk. De eerste week werken ging nog redelijk, maar daarna 

blokkeerde zijn hele lichaam. Ik ben een mensenmens en probeerde 

me eerst in te leven in zijn situatie: een jongeman met een jong gezin 

die niet meer zichzelf was. Ik besefte: dit is een persoonlijk drama.

Op het moment dat een van mijn mensen ziek is, ben ik automatisch 

casemanager en begeleid ik dus alle stappen in de verzuimproces. Het 

is altijd mijn doel om mensen terug te laten keren in hun eigen functie. 

Pas als dat niet lukt, komen de andere opties open en eerlijk op tafel.

Evert en ik hebben elkaar veel gesproken, soms iedere week en ik ben 

ook bij hem thuis geweest toen Evert het lastig vond om naar het werk 

te komen. Bij een ziekteproces komt er heel veel op de werknemer af. 

Als casemanager moet je dus soms ook juist de ruimte geven, vind ik. 

Zeker als iemand, zoals Evert, aangeeft dat het voor hem al lastig is om 

met zijn kinderen buiten te spelen.

Ik heb geleerd dat je als casemanager in controle wilt blijven over het 

hele verzuimproces, zeker ook als veel andere mensen erbij betrokken 

zijn. Buiten alle regels in de Wet verbetering poortwachter en afspraken 

in de cao over re-integratie wil je vooral de mens heel houden. Daarbij 

is het belangrijk om regelmatig met elkaar in gesprek te zijn, maar ook 

steeds te toetsen of alle informatie echt goed geland is.

Nieuwe start
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Loyalis adviseert:
Werkgever en werknemer
samen verantwoordelijk  
bij verzuim

Everts ziekteproces heeft meer dan twee jaar geduurd. Naast de 

bedrijfsarts en arbeidsdeskundige hebben we ook de verzuim-

coach, een werkcoach en een bedrijfsmaatschappelijk werker 

ingezet, met name om ook aandacht te hebben voor zijn men-

tale vraagstukken. Op een gegeven moment werd het duidelijk 

dat Evert het monteurswerk zoals wij dat bij HTM georganiseerd 

hebben niet meer aankon. 

Uiteindelijk kwam de doorbraak van Evert zelf: hij wilde als tram-

bestuurder verder. Ik was verbaasd en zag tegelijkertijd zijn vol-

wassenheid in het accepteren van zijn beperkingen. Dit is een 

succesverhaal: Evert heeft een nieuw contract, blijft behouden 

voor HTM en hij houdt een goed inkomen. Maar voor mij is het 

zakelijk gezien ook een verlies: ik ben een goede monteur kwijt 

in wie we de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd hebben.’

Verzuim voorkomen is voor iedere 

werknemer én werkgever natuurlijk het 

beste, maar helaas niet altijd mogelijk. 

Steeds meer organisaties werken bij 

verzuim met het eigen regiemodel. Dit 

betekent dat zowel werkgever als werk-

nemer samen verantwoordelijk zijn voor 

de inzetbaarheid van de werknemer bij 

verzuim. De leidinggevende is hierbij 

de casemanager en daarmee het eerste 

aanspreekpunt voor de werknemer bij 

(dreigend) verzuim. De hr-afdeling van 

de organisatie ondersteunt hem hierbij. 

Veel leidinggevenden en hr-professio-

nals ervaren de complexiteit van hun rol 

als casemanager. Welke verantwoorde-

lijkheid heb ik nu precies? En wat mag 

ik nu wel en niet vragen aan de mede-

werker? En wat mag de leidinggevende 

verwachten aan ondersteuning van zijn 

arbodienst of hrm-afdeling?

Loyalis kan u daarbij ondersteunen. 

Meer weten? Kijk op pagina 49

Nieuwe start
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“Het is een 
zittend beroep. 

Ongezond 
gedrag ligt altijd

op de loer”
Conductrice Yvonne de Boer

“Daarom willen
wij de drempel 
voor hulp 
zoveel mogelijk 
verlagen”
Manager HR Vitaliteit GVB Alda Oelen

Dialoog
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Soms zit ze al om halfzes ’s ochtends op tramlijn 12. En bij de late 

diensten, dwars door het centrum van Amsterdam, is ze pas om half-

twee ’s nachts terug op het eindpunt op het Amstelstation. Al achttien 

jaar is Yvonne de Boer tramconductrice. Ze doet het met plezier, maar 

een ongezond leefpatroon ligt altijd op de loer. ‘Tijdens je werk zit je 

de hele dag en als je moe thuiskomt, ga je het liefst ook de bank niet 

meer af.’

Ruim een jaar geleden heeft ze het roer omgegooid en is ze meer 

dan 28 kilo afgevallen (‘zeg maar gerust drie kledingmaten’). ‘Ik heb 

een dieet met weinig koolhydraten en daar ben ik 100 procent voor 

gegaan’, vertelt De Boer. ‘Daarnaast wandel ik nu veel, voor of na het 

werk en tijdens de vakantie bijna elke dag.’ 

De Boer ervaart veel steun van de voedingscoach bij wie ze via haar 

werkgever GVB terechtkon voor advies. ‘Zij luistert goed en steunt je 

ook als je maar een paar ons bent afgevallen’, vindt de conductrice. 

‘Ook krijg ik tips zoals eiwitrijke yoghurt eten als ontbijt, terwijl ik 

vroeger ’s ochtends geen hap door de keel kreeg.’

Medewerkers gezond en vitaal houden draait om adviseren, begeleiden en 

motiveren. Bij de Amsterdamse stadsvervoerder GVB hebben ze daar de nodige 

ervaring mee. Tramconductrice Yvonne de Boer heeft onder begeleiding van een 

voedingscoach van GVB Gezond haar leefstijl verbeterd. ‘Als GVB bieden we 

mogelijkheden én spreken mensen aan op de eigen verantwoordelijkheid’, vertelt 

Alda Oelen, manager HR Vitaliteit.

Dialoog

Verzuimcijfers naar beneden

Volgens Alda Oelen, manager HR Vitaliteit, investeert GVB al vele jaren in vitaliteit 

en duurzame inzetbaarheid. Het resultaat spreekt boekdelen: de verzuimcijfers zijn 

van tien procent teruggelopen tot eerst zes en nu ruim zeven procent. De Amster-

damse stadsvervoerder heeft het voorkomen en begeleiden van verzuim grondig 

aangepakt: een eigen arbodienst met onder andere bedrijfsartsen, maatschappelijk 

werkers en psychologen en adviseurs verzuim en re-integratie om leidinggevenden 

te begeleiden bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. 

Daarnaast is er een afdeling voor Arbeid en Mobiliteit waar GVB als eigenrisicodra-

ger medewerkers naar passend werk begeleidt of elders detacheert. ‘We hebben 

eigenlijk een miniuitzendbureau waarbij we twee vliegen in één klap slaan: mede-

werkers in het arbeidsproces houden en ze nieuwe werkervaring op laten doen’, 

verwoordt Oelen. 

GVB biedt zijn medewerkers via de afdeling GVB Gezond een preventief gezond-

heidsprogramma; medewerkers kunnen advies en ondersteuning krijgen van 

diverse coaches rondom het verbeteren van de eigen gezondheid en leefstijl. ‘Ook 

worden er diverse activiteiten georganiseerd waar medewerkers aan mee kunnen 

doen zoals deelname aan de ALS City Swim.’ 

Van de vierduizend GVB-medewerkers zit driekwart op bus, tram, metro of pont. Het 

‘rijdend personeel’ heeft onregelmatige diensten. Naarmate de medewerkers ouder 

worden, kan dat een zware wissel trekken. Daarnaast kan, behalve overgewicht, ook 

roken en ‘het nieuwe roken’ — een zittend beroep met de daaraan gekoppelde fysie-

ke belasting — mogelijk zorgen voor extra gezondheidsrisico’s. Oelen ziet veel loyale, 

zeer betrokken medewerkers, maar ook mensen die niet makkelijk te bewegen zijn 

richting een gezond leefpatroon. ‘Uiteindelijk draait het bij verandering om intrinsie-

ke motivatie en dat kunnen we als werkgever niet afdwingen. Wel kunnen we uitge-

breid communiceren en medewerkers, de or, leidinggevenden en de bedrijfsartsen 

wijzen op de mogelijkheden vanuit de werkgever of verzekeraar.’ 
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“Ik voelde 
           de steun van 
mijn voedingscoach:   
  dat hielp me bij 
        het hele proces”

Yvonne de Boer

“Uiteindelijk draait    
     het bij verandering 
om intrinsieke 
     motivatie en dat 
kunnen we als werkgever   
  niet afdwingen”

Alda Oelen

Dialoog
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Oelen: ‘De leidinggevenden zijn onlangs getraind met een workshop Leiderschap 

in Vitaliteit. Dat hebben we op een speelse manier aangepakt met een soort es-

caperoom waarin ze met teamopdrachten kennis konden verzamelen. Daarnaast 

kregen ze rollenspellen in het voeren van gesprekken.’

Oelen vervolgt: ‘We noemen dat het goede gesprek — een gesprek vanuit zorg — 

richting de medewerker. We vertellen welke ondersteuning vanuit GVB mogelijk 

is en laten hem of haar zelf een keuze maken. Als een medewerker onverhoopt 

arbeidsongeschikt raakt, dan is het in ieders belang dat iemand werkt aan zijn of 

haar herstel en er alles aan doet om spoedig te re-integreren.’ Belangrijk daarbij, 

merkt Oelen op, is om de medewerker ‘niet te overrompelen, maar zo’n gesprek aan 

te kondigen’. ‘En hem of haar uit te nodigen om zelf erover na te denken en input te 

geven. Vervolgens kunnen we in een eventueel vervolggesprek altijd terugkomen 

op wat eerder besproken is.’

Zoveel mogelijkheden, is dat niet betuttelend? Oelen: ‘Dat horen we weleens, maar 

is zeker niet de bedoeling. Alle mogelijkheden vanuit GVB zijn op basis van vrijwil-

ligheid en in onderling overleg. Daarbij proberen we de drempel zo laag mogelijk 

te maken door preventieve diensten aan te bieden zonder tussenkomst van de 

leidinggevende, zoals een stresscoach. Bij sportieve activiteiten proberen we teams 

te vormen waarbij enthousiaste collega’s andere collega’s over de streep trekken om 

bijvoorbeeld een bootcamp te doen.’

Conductrice De Boer heeft ook nog een aantal tips voor werkgevers in het openbaar 

vervoer. Zo zou zij naast sportactiviteiten een voorstander zijn van wandelgroepen 

voor het trampersoneel. Ook kan met een gezond eetpatroon verzuim worden 

tegengegaan. Met onregelmatige diensten staat het avondeten weleens onder druk. 

‘Dan kun je pas tegen tienen ‘s avonds eten, terwijl acht uur voor veel mensen beter 

uitpakt’, zegt De Boer.

 

Dialoog

GVB heeft met het onderzoek ‘Gezond de klok rond’ gezien dat een gezond eet-

patroon een positief effect heeft op het herstel, prestatievermogen en fitheid van 

medewerkers die onregelmatig werken. Hierin worden tips gegeven over wat 

(voedingsstoffen) je wanneer (tijdstip) het beste kunt eten. 

Oelen: ‘Het zou mooi zijn als we gezamenlijk de focus kunnen houden op een 

gezonde leefstijl, op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en op de 

mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid binnen het bedrijf en bij verzekeraars. 

Want wat je aandacht geeft, groeit. Uiteindelijk wil iedereen in goede gezondheid 

kunnen genieten — zowel tijdens je werk als tijdens je pensioen.’ 

Of een werknemer goed in zijn vel zit, 

hangt af van meerdere factoren. Is de 

medewerker niet alleen fit, maar ook 

mentaal gezond? Houden financiële zor-

gen hem of haar niet uit de slaap? Is hij 

of zij tevreden over haar sociale leven? 

En heeft uw medewerker wel het gevoel 

dat zijn of haar werk zin heeft? 

Het wordt als werkgever steeds belang-

rijker — en gelukkig ook meer geac-

cepteerd — om over deze thema’s in 

gesprek te gaan. Een goed thema om te 

beginnen is sport en beweging. Loyalis 

kan daarbij helpen, met het bewegings-

programma a.s.r. Vitality. Zo stimuleert u 

op een leuke manier uw medewerkers 

om gezonde keuzes te maken en in 

beweging te komen. Dit kan letterlijk 

en figuurlijk zorgen voor veel positieve 

energie in een organisatie, waardoor het 

weer makkelijker wordt om ook andere 

thema’s bespreekbaar te maken. Meer 

weten over a.s.r. Vitality? 

Kijk op pagina 44.

Loyalis adviseert:
Vitaliteit leidt tot positieve 
energie in organisatie
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Loyalis is meer dan een verzekeraar. Naast financiële inkomensrisico’s afdekken, 

bieden wij u diverse diensten en producten op het gebied van vitaliteit, verzuim, 

re-integratie en schadelastbeheersing en helpen we u bij het verbeteren van het 

werkvermogen van uw medewerkers. In dit overzicht een deel van onze diensten 

en producten. Klik op de links voor extra informatie of neem contact op met uw 

accountmanager via accountmanagement@loyalis.nl

a.s.r. Vitality

Gezondere en vitale medewerkers 
Met a.s.r. Vitality worden medewerkers via een speciale app aangemoedigd gezon-

de gewoonten te ontwikkelen die op de lange termijn goed zijn voor henzelf, voor 

u als werkgever, voor de verzekeraar én voor de samenleving. Bovendien profiteren 

uw medewerkers van aantrekkelijke beloningen en kunt u als werkgever cashback 

verdienen op uw verzekeringspremies.

Zo werkt a.s.r. Vitality
Om goed aan te slag te kunnen met a.s.r. Vitality moeten uw medewerkers worden 

voorzien van de juiste informatie en inspiratie. Hier helpt a.s.r. Vitality u graag bij, 

bijvoorbeeld door introducties, workshops en de digitale aanvoerder. Deelnemers 

downloaden vervolgens de app en starten met het programma aan de hand van drie 

thema’s:

1. Ken je gezondheid: deelnemers vullen hun waarden in of laten de a.s.r. Vitality 

Gezondheid Check doen.

2. Verbeter je gezondheid: elke week daagt de app je uit met een haalbaar week-

doel. Dit doel is afhankelijk van het niveau van de deelnemer: iedereen krijgt dus 

een uitdaging op maat.

3. Word beloond: hebben medewerkers hun doel behaald, dan worden zij beloond 

met week- en maandbeloningen. Denk aan korting bij Intersport, stapelkorting bij 

Bol.com en ook kunnen ze maandelijks cashback verdienen op de aanschaf van 

een Fitbit of een Apple Watch.  

Wat het uw medewerkers oplevert
Door regelmatig te bewegen, kunnen uw medewerkers week- en maanddoelstellingen, 

behalen. Behalen ze deze doelstellingen dan profiteren ze van aantrekkelijke belonin-

gen, zoals € 5,- korting bij Intersport of stapelkorting bij Bol.com. Ook kunnen ze een 

maandelijkse cashback verdienen op de aanschaf van een Fitbit of een Apple Watch.

Wat het u als werkgever oplevert
Door uw medewerkers actief deel te laten nemen, kunnen zij punten verdienen en 

met deze punten bouwen zij een Vitality Status op. Hoe meer punten, hoe hoger de 

Vitality Status. U start met brons, en vervolgens kan dit op basis van het puntenaan-

tal zilver, goud of platinum worden. Op basis van deze status ontvangt u via Loyalis 

cashback op de premie van uw collectieve Loyalis verzekering(en). 

Heeft u een semicollectief contract bij Loyalis? Dan ontvangt de medewerker cash-

back op de verzekeringspremie. 

Om in aanmerking te komen voor een cashback op uw verzekeringspremie moet 

minimaal 33% van alle medewerkers voor wie u betaalt, deelnemen aan het pro-

gramma. Op basis van de Vitality Status ontvangt u de volgende cashback:

De kosten en opbrengsten
De prijs per medewerker is € 3,50 per maand. a.s.r. Vitality sluit u af in combinatie 

met een van de verzekeringen die genoemd is in de tabel. Hebt u nog geen verzeke-

ring bij Loyalis? Dan kunt u wel alvast starten met a.s.r. Vitality. U hebt dan 12 maanden 

de tijd om een Loyalis verzekering af te sluiten.

Vitality levert uw organisatie veel op. We geven u hier graag inzicht in via onze indi-

catietool. Onze tool geeft een indicatie van de effecten op de arbeidsproductiviteit 

van medewerkers en is gebaseerd op de internationale wetenschappelijke analyse 

die Rand Europe in 2019 publiceerde over Vitality. Benieuwd wat het u kan opleve-

ren? Ga naar loyalis.nl/indicatietool en vul de indicatietool in.

Cashback op  

Platinum

Goud

Zilver

Brons

8%

4%

2%

0%

8%

4%

2%

0%

8%

4%

2%

0%

8%

4%

2%

0%

(semi)-
collectieve

AOV-
verzekering

WGA-ERD-
verzekering

WIA-
aanvullingen

WGA-
garantie
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Het Vitaliteitspakket

Hulp bij preventie en re-integratie
Wilt u uw medewerkers écht optimaal en duurzaam inzetten? Dan kan ons Vitali-

teitspakket hierbij helpen. Dit totaalpakket is speciaal voor werkgevers met een 

collectieve arbeidsongeschiktheids- of WGA-ERD-verzekering. Naast een financieel 

steuntje in de rug biedt het Vitaliteitspakket u nóg meer extra’s die u helpen uitval 

te voorkomen en terugkeer naar werk te versnellen. Dat is immers voor iedereen 

beter. Het Vitaliteitspakket bestaat uit:

Vitaliteitsbudget
Met het Vitaliteitsbudget betaalt Loyalis mee aan maatregelen voor verzuimpreventie 

op organisatieniveau (projectbudget) en aan de kosten voor begeleiding van verzuim 

van individuele zieke werknemers (individueel budget). Ga voor meer informatie 

naar loyalis.nl/vitaliteitsbudget

Maatwerkactiviteiten vergoed
Loyalis staat bekend om maatwerk. Wijkt uw verzoek af van onze voorkeursdiensten? 

Geen probleem, u dient dan een maatwerkverzoek in.

Cofinanciering van preventieve activiteiten
U krijgt 50% korting op onze diensten gericht op preventie. Ons team van specialis-

ten kan u ondersteunen op diverse gebieden. Ga voor meer informatie naar 

loyalis.nl/diensten

Gratis toegang tot het Interventieplatform
Kom met het platform gemakkelijk in contact met onafhankelijke dienstverleners op 

het gebied van verzuimreductie, re-integratie, loopbaanbegeleiding en coaching. 

Vervolgens kunt u hun diensten zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten en afhan-

delen. Ga voor meer informatie naar loyalis.nl/interventieplatform

Gratis onderzoek
Onze onderzoeken (scans) bieden u inzicht in de vitaliteit, ambities en werkhouding 

van uw werknemers. Dit helpt u tijdig te anticiperen op uitval en productieverlies. U 

bepaalt zelf welke mix van scans u inzet. We adviseren u graag hierbij. U vraagt de 

scans aan via consult@loyalis.nl

Casemanagement

Schadelastbeheersing voor 
eigenrisicodragers
Als u een WGA-ERD-verzekering bij Loyalis heeft of afsluit, bieden wij u case-

management kosteloos aan. U en uw medewerkers krijgen hiermee ondersteuning 

bij het voorkomen van instroom in en het bevorderen van uitstroom uit de WGA. 

Dit is van groot belang voor u als werkgever, uw (ex-)werknemer en voor ons als 

betrokken verzekeraar.

Casemanagement heeft grote voordelen voor uw (ex-)werknemer en voor u als werk-

gever. Als eigenrisicodrager bent u ook na de toekenning van de WGA-uitkering 

verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemers. 

Instroom in de WGA heeft consequenties voor de hoogte van uw verzekeringspremie. 

Wij bieden casemanagement aan in samenwerking met diverse professionele 

partners op het gebied van schadelastbeperking en re-integratie. Wij zijn ervan 

overtuigd dat een maatwerkaanpak, samenwerking en het centraal stellen van onze 

kennis van de branche bijdragen aan uw doelstellingen als werkgever en die van ons 

als verzekeraar.

Langdurig verzuim wordt gemonitord. Daar waar nodig adviseren wij u de inzet van 

interventies om het verzuim te beperken. Op die manier dragen wij eraan bij dat 

medewerkers zo snel mogelijk weer hun werk kunnen hervatten. 

Komt het tot toekenning van een WGA-uitkering? Dan wordt voor u de juistheid van 

de WIA-beschikking gecontroleerd en de daarop gebaseerde declaraties van het 

UWV. Indien nodig laten wij bezwaar aantekenen tegen de beslissing van het UWV. 

Daarnaast verzorgen wij in overleg met u de re-integratie van uw arbeidsongeschikte 

werknemer. 

Loyalis casemanagement bestaat uit:

• monitoring van langdurig verzuim;

• controle van de WIA-beschikking; 

• bezwaar- en beroep tegen UWV-beschikkingen;

• re-integratiebegeleiding na toekenning WGA;

• proactief volgen van het WGA-dossier;

• verhaal van kosten in geval van een aansprakelijke derde.
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Onderzoek en advies 

Verbeterkansen in beeld
We meten al jaren de vitaliteit van werknemers in diverse organisaties en bieden 

diverse op maat gemaakte diensten. We kunnen u met onderzoek en advies helpen 

in kaart te brengen waar eventuele verbeterkansen liggen voor uw organisatie. 

Index Werkvermogen
Als werkgever is het belangrijk om te weten hoe het met uw medewerkers gaat. Het 

is belangrijk dat ze tevreden en gezond zijn. Maar hoe komt u daarachter? Met de 

Index Werkvermogen geven wij u inzicht in het werkvermogen van uw mensen.

Vitaliteitsscan
De Vitaliteitsscan is een onderzoek dat u inzicht geeft in de vitaliteit van uw organisa-

tie en werknemers. Hiermee verbetert u de vitaliteit van uw werknemers en organi-

satie. Op deze manier bespaart u kosten en blijven uw werknemers gemotiveerd in 

hun werkzaamheden.

Loopbaanscan
De Loopbaanscan biedt uw werknemers inzicht in hun werkhouding en loopbaan-

ambitie. Dat levert frisse motivatie op om zich gerichter te ontwikkelen en écht 

verder te komen.

Remotiescan
Remotie is een stap vooruit. De werknemer neemt de regie over zijn loopbaan en 

kan hierdoor een meer arbeidsvreugde ervaren. Binnen organisaties is het woord 

‘promotie’ vaak gemeengoed, waarbij de werknemer een stap omhoogzet in zijn 

carrière. Terwijl steeds meer oudere werknemers juist behoefte hebben om een stap 

opzij of terug te doen in hun carrière: remotie. Maar wat betekent dit financieel voor 

u en uw medewerker? En hoe kunt u remotie op een constructieve manier bespreek-

baar maken binnen uw organisatie? We helpen u daar graag bij.

Generatiepact
Het Generatiepact is een set van maatregelen die oudere werknemers in staat stelt 

om minder uren te werken. Dankzij de regeling blijft een deel van het salaris en de 

pensioenopbouw behouden voor de oudere werknemer. De ruimte die vrijkomt 

binnen de organisatie zorgt ervoor dat jongeren kunnen instromen. Het biedt boven-

dien ruimte om krimp in de organisatie op te vangen. Wij adviseren over de moge-

lijkheden binnen uw organisatie.

Trainingen en workshops 
Versterk uw organisatie 
Wij geven trainingen en workshops aan u of uw medewerkers. Zo helpen we bij-

voorbeeld u uw medewerkers vitaal en gemotiveerd te houden en dragen we bij 

aan het versterken van uw organisatie.  

Grip op verzuim 
Kortdurend verzuim is vaak nog te overzien. Maar wat als iemand door een ziekte 

of aandoening langdurig uitvalt? Of (deels) arbeidsongeschikt wordt? Voor u als 

werkgever heeft dit consequenties. Belangrijk bij ziekteverlof is om inzicht te hebben 

in het verzuim en vervolgens de verzuimbegeleiding adequaat vorm te geven. Wij 

gaan daarbij uit van het eigenregiemodel en ondersteunen u bij de implementatie 

ervan. Zo kunt u maximale invloed uitoefenen op de inzetbaarheid van uw werkne-

mers. Grip krijgen doordat u alle onderdelen van het ziekteverlof regelt en bewaakt? 

Hiervoor geven wij trainingen aan hr-functionarissen en leidinggevenden om hen te 

versterken in hun proactieve rol bij het eigenregiemodel.

Inspiratiesessies
Bent op zoek naar een bijdrage voor uw inspiratiedag voor uw personeel? Loyalis 

inspireert bedrijven over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en een leven lang leren. 

In de oratie van onze senior consultant Tinka van Vuuren, ‘Je hoeft niet ziek te zijn 

om beter te worden’, doet Tinka het belang van vitaliteitsmanagement uit de doeken. 

De inhoud van de inspiratiesessies is altijd maatwerk, toegesneden op uw wensen 

en behoeften.

Trainingen van Loyalis Academie
De Loyalis Academie is een door het CRKBO erkend opleidingsinstituut dat 

trainingen, cursussen en workshops ontwikkelt om uw werknemers vakbekwaam, 

gemotiveerd en vitaal te houden. U en uw werknemers krijgen nieuwe inzichten 

en blijven gemotiveerd en succesvol in hun werk. Ga voor meer informatie naar 

loyalis.nl/loyalis-academie
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Uw organisatie in beweging houden en uw medewerkers helpen om fit, vitaal en 

gemotiveerd te blijven. Het is belangrijker dan ooit. Loyalis helpt u daar graag bij. 

Bespreek de mogelijkheden met uw accountmanager, bel onze klantenservice, 

stuur ons een e-mail of bezoek onze website.

045 645 93 20
accountmanagement@loyalis.nl

loyalis.nl
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