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Redactioneel
De diepste dip in de economie 
hebben we gehad, dat 
beamen inmiddels bijna 
alle deskundigen. Het 
aantal vacatures stijgt, het 
consumentenvertrouwen 
krabbelt op en omzetten 
groeien weer langzaam. Voor 
veel werkgevers staan die 
positieve berichten echter nog 

haaks op de werkelijkheid van 
alledag: bij het ontslaan van 
werknemers of de afname van 
winst ontstaat nog niet het 
geloof dat het bergop gaat 
met de economie. Dat geloof 
valt of staat natuurlijk met 
vertrouwen. Vertrouwt u erop 
dat het beter gaat? Wij wel, 
we vertrouwen er voorzichtig 
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Wat kunt u nu doen voor uw werknemers?
 www.loyalis.nl/werkgever

Voorwoord

Een kwestie van vertrouwen
Voor veel organisaties wordt 2014 

een overgangsjaar. Een jaar op 
weg naar betere tijden, met - na 

de crisis - de eerste tekenen van herstel. 
Dat geldt ook voor Loyalis, al hebben we 
het binnen ons bedrijf niet zozeer over 
een overgangsjaar. 2014 wordt voor ons 
vooral een jaar waarin we de in 2013 
ingezette veranderingen binnen ons 
bedrijf verder gaan implementeren. We 
doen wat we hebben afgesproken, met 
de betrokkenheid van alle medewerkers 
als essentieel onderdeel. We gaan aan de 
slag met ons motto om het ‘met elkaar 
voor elkaar’ te krijgen. En dat met een 
robuuste basis: op basis van de resultaten 
over 2013 kunnen we voor onze meeste 
producten de uitkeringen van onze klan-
ten met 0,6% indexeren.
In 2013 hebben we bij Loyalis ingrijpen-
de maatregelen genomen. We hebben 
onze beleggingen verstandiger ingericht 
om minder kwetsbaar te zijn voor de risi-
co’s op de financiële markten. We hebben 
onze eigen missie en onze producten 

goed tegen het licht gehouden. En ja, om 
onze processen efficiënter in te richten 
hebben ook wij net als zoveel andere 
organisaties afscheid moeten nemen van 
medewerkers. Dat was geen gemakkelij-
ke beslissing. Het gaat om ménsen, voor 
wie het aanstaande vertrek soms een 
onzekere tijd betekende met 
vragen als ‘kan ik nog wel 
ergens anders aan het werk?’ 
en ‘hoe overtuig ik mijn 
toekomstige werkgever van 
mijn kwaliteiten?’ 
Moet u als werkgever 
afscheid nemen van uw 
mensen, geef ze dan de regie 
in eigen handen. Leer ze hun 
eigen talenten kennen en zorg ervoor dat 
ze van hun kwaliteiten overtuigd zijn. 
Vertrouwen is heel belangrijk. En wat is 
het dan mooi als diezelfde mensen met 
alle energie weer ergens anders aan de 
slag kunnen. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan twee oud-collega’s met wie ik jaren-
lang heb samengewerkt. De ene persoon 

werkt nu bij Philips, de andere binnen 
de gezondheidszorg. Beide voorbeel-
den laten zien dat ondersteuning van 
mobiliteit mensen helpt bij hun eigen 
ontwikkeling.
Kijk ik naar 2014 en de jaren erna, dan 
ben ik ervan overtuigd dat we met z’n 

allen toewerken naar een 
toekomst waarin toegevoegde 
waarde en plezier in het werk 
centraal staan. Richt daarom 
uw pijlen op vitaliteit. Geef 
mensen de verantwoordelijk-
heid om taken zelf op te pak-
ken en overtuig ze ervan dat ze 
dat ook daadwerkelijk kunnen. 
Loyalis helpt u daarbij. Dat 

doen we met lezingen en presentaties. 
Met vitaliteitstrainingen en met gedegen 
advies over hoe u als werkgever optimaal 
investeert in het welzijn van uw mede-
werkers. Zitten zij goed in hun vel, dan 
plukt uw organisatie daar de vruchten 
van. Dat laten we u graag ervaren. 
Wim Vliex, directeur 

De wereld blijft in beweging, de regelingen in 
de sociale zekerheid blijven veranderen, en wij 
veranderen weer mee

op dat iedereen dit weer gaat 
ervaren in de komende tijd. 
De wereld blijft in beweging, 
de regelingen in de sociale 
zekerheid blijven veranderen, 
en wij veranderen weer 
mee. Stilstand is tenslotte 
achteruitgang. De organisaties 
die in dit magazine vertellen 
over hun aanpak van vertrek 

en het informeren van hun 
werknemers tonen aan dat 
actie loont om tot goede 
resultaten te komen. Ook bij 
uw acties kunnen wij u helpen 

met een aanpak op maat. Onze 
medewerkers staan elke dag 
voor u klaar om samen met u 
te kijken naar mogelijkheden 
om het werk efficiënter 

en rendabeler te maken. 
Vanzelfsprekend bepaalt u zelf 
wanneer u ons nodig hebt, 
maar we laten u graag weten 
dat we er voor u zijn!

Richt uw 
pijlen op 
vitaliteit 
in de 
organisatie
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Portret

Denny Ajodhia 
HR-adviseur bij de gemeente Rotterdam

De wereld van pensioenen is dy-
namisch. Nog niet zo eenvou-
dig dus, stelt Denny Ajodhia, 
om als organisatie je mede-

werkers de juiste en actuele informatie 
te geven. ‘En dat terwijl je daar uiteraard 
wel voor wilt zorgen. Sterker, je bent het 
als werkgever verplicht.’
Denny is HR-adviseur bij de gemeente 
Rotterdam. Die liet in 2012 weten dat 
van de in totaal 13.000 voltijdbanen er 
2450 moesten verdwijnen. Een grote re-
organisatie, die nog altijd in volle gang is. 
Ook Denny heeft er vrijwel dagelijks mee 
te maken. Sinds mei van het afgelopen 
jaar bemant hij mede het servicepunt 
arrangementen. ‘Bedoeld om de beoogde 
krimp vorm te geven’, vertelt Denny. ‘Het 
begrip ‘arrangementen’ staat voor een 
stimuleringsregeling om de gemeente 
te verlaten. We willen medewerkers de 
mogelijkheid bieden om vervroegd met 
pensioen óf ergens anders aan de slag te 
gaan. En dat uiteraard na een goede en 
heldere uitleg.’

Snel ondersteunen
Maar hoe doe je dat nu zo goed mogelijk? 
Hoe neem je de werknemer optimaal 
bij de hand, langs de vele aspecten van 
pensioen? Vragen die in eerste instantie 
niet zo makkelijk bleken te beantwoor-

den. Denny: ‘We zochten een partner die 
met ons de vele gesprekken met onze 
werknemers aan kon gaan. Die ons snel 
kon ondersteunen met helder advies. Die 
partner vonden we in Loyalis.’
Vanaf mei 2013 voerden Denny en zijn 
collega-adviseur Kees de Jong maar 
liefst vijf- tot zeshonderd gesprekken 
met werknemers. En dat met de onder-
steuning van Loyalis, vertelt Denny. ‘Zo 
hielp Loyalis ons onder andere met de 
vertrekscan. Zo’n scan laat de werkne-
mer zien waar hij in financieel opzicht 
aan toe is, wanneer hij op een bepaalde 
datum stopt. Overzichtelijk en gebruiks-
vriendelijk. Ook heeft Loyalis op meerde-
re dagen spreekuren voor onze werkne-
mers gehouden.’

Fiscaal vrije ruimte
Er was Denny en Kees veel aan gelegen 
om de gesprekken vóór het einde van 
het jaar af te ronden. Dit vanwege de 
benutting van de fiscaal vrije ruimte 

in pensioen, waarmee een werknemer 
via een bijstorting vanuit de gemeente 
Rotterdam voor een hoger vroegpensioen 
in aanmerking komt. Sinds 1 januari 
2014 geldt de regeling niet meer. ‘Zonde’, 
meent Denny. ‘Binnen de gemeente Rot-
terdam dragen werkgever en werk- 
nemer elk met 2,05% bij aan het pen-
sioen. Daarvan viel 0,2% binnen die 
fiscaal vrije ruimte. Dat zorgde voor een 
bedrag dat voor de werknemer flink kon 
oplopen.’   
Uiteindelijk maakten meer dan 100  
medewerkers gebruik van de bijstorting 
- en daarmee het vroegpensioen. En dat 
naast de 91 andere medewerkers die via 
het servicepunt buiten de gemeente aan 
de slag gingen. Denny: ‘Het servicepunt 
had als doel om in 2013 100 medewer-
kers naar buiten te begeleiden. Daar zit-
ten we met die 191 medewerkers al ruim 
boven. Op 1 januari 2015 moeten dat er 
in totaal 300 zijn. Dat gaat vast lukken, 
mede dankzij de hulp van Loyalis.’ <

De gemeente Rotterdam kent een grote reorganisatie. 
Een complex traject, weet ook HR-adviseur Denny 

Ajodhia. Loyalis hielp hem en zijn collega’s met onder 
meer vertrekscans en spreekuren voor de werknemers. 

                  ‘De werknemer  
optimaal bij de hand’
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Benieuwd hoe Loyalis 
kan helpen bij een 
reorganisatie?

zie pagina 6

Fonkeling in      
de ogen
Het servicepunt arrangementen 
maakt deel uit van het ‘van-
werk-naar-werktraject’ binnen 
de gemeente Rotterdam. Een 
omvangrijk traject, vertelt 
Mirjam Visser. Als carrièrecoach 
bij de gemeente Rotterdam be-
geleidt zij mensen naar ander 
werk. ‘Waar het om gaat, is dat 
mensen zich bewust zijn van 
hun eigen talenten. Dat geldt 
voor jongere werknemers, maar 
ook voor de groep die dicht 
tegen het pensioen aanzit. Ik 
heb voldoende 60-plussers met 
een fonkeling in de ogen ander 
werk zien krijgen. Vitaliteit, dat 
is het allerbelangrijkste.’



Vraag 
& Antwoord

Vertrekhulp

Een reorganisatie 
stelt een bedrijf of 

organisatie voor tal van 
vragen, waarbij het van 
belang is zowel met de 

werknemers als met 
de werkgever rekening 

te houden. Omdat u 
hiermee niet dagelijks 

te maken hebt, kan 
hulp zeer welkom zijn. 

Wat is de Vertrekhulp?
De Loyalis Vertrekhulp is een tool voor 
werkgevers in de publieke sector die 
moeten beslissen over de financiële 
afwikkeling van het vertrek van 
werknemers. De vertrekhulp stelt
de gewenste ‘vertrekroute’ vast;
de financiële en/of juridische weg
waarlangs medewerkers vertrekken. 
Niet alleen het belang van de werkgever, 
die ervoor wil zorgen dat hij financieel 
gezond blijft, maar ook dat van de 
werknemer speelt daarin een grote rol. 
Want de Vertrekhulp is vooral effectief 
als er sprake is van vrijwillig vertrek en 
de medewerker dus besluit om mee te 

werken aan het vertrek. De Vertrekhulp  
is bruikbaar bij collectief en individueel 
vertrek met en zonder een bestaand 
sociaal plan. De Vertrekhulp geeft aan 
welke stappen werkgevers kunnen 
doorlopen en verwijst naar uitgebreide 
informatie over de vertrekroutes, 
inclusief de dienstverlening en 
producten van Loyalis. Ook verwijst de 
hulp naar rekentools om de gevolgen van 
mogelijke vertrekroutes door te rekenen.

6

Denny Ajodhia, gemeente Rotterdam

De vertrekhulp 
stelt de gewenste 
vertrekroute vast
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Wat komt er kijken bij 
vertrek van werknemers?
Een individueel ontslag roept vragen 
op over de directe inkomensgevolgen 
en pensioensituatie van de betrokken 
persoon. Maar een aangekondigd collec-
tief ontslag is vele malen ingewikkelder 
voor een organisatie. Want dat heeft niet 
alleen ingrijpende gevolgen voor de men-
sen die hun baan verliezen, maar voor 
alle medewerkers binnen het bedrijf. De 
sfeer wordt er zelden beter op en onze-
kerheid verdwijnt niet snel. Wanneer is 
het tijd voor (harde) maatregelen? Wat 
is de bedrijfsstrategie voor de toekomst? 
Komt er een afvloeiing per organisa-

tieonderdeel of per functiegebied? Is er 
een sociaal plan en voldoet dat? Moet 
er overleg plaatsvinden met vakbonden, 
de ondernemingsraad, UWV? Wat is een 
ontslagvergunning? Er is zelfs een Wet 
melding collectief ontslag (WMCO) die dit 
alles regelt.

Wat kan Loyalis doen 
om de werkgever te 
ondersteunen?
De Loyalis Vertrekhulp verschaft door 
middel van heldere denkstappen inzicht 
in de mogelijkheden en gevolgen van 
verschillende vertrekroutes. Daarbij 

staan verschillende uitgebalanceerde 
diensten en producten ter beschikking. 
Deze diensten en producten bestaan uit 
de verlofconstructie, procesbegeleiding bij 
reorganisatie en ontslag, en de financiële 
vertrekscan. 
De verlofconstructie is een afspraak 
over minder werken als overbrugging 
naar het pensioen. Procesbegeleiding bij 
reorganisatie en ontslag is voorbereid op 
de arbeidsrechtelijke zaken bij individu-
eel en collectief ontslag. De financiële 
vertrekscan brengt helder in kaart wat de 
financiële mogelijkheden zijn voor een 
bedrijf om een reorganisatie uiteindelijk 
naar ieders tevredenheid te regelen. 

Linda van ’t Hoff, Loyalis Kennis & Consult

De vertrekhulp 
stelt de gewenste 
vertrekroute vast
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Werknemers overtuigend informeren over zaken als 
arbeidsongeschiktheid en pensioen kan een forse krachtproef zijn. Het 
is lastige materie, de wet- en regelgeving wijzigt nogal eens, en vaak 
maken werknemers (vooral de jongere) zich er amper druk om. Loyalis 
ondersteunt werkgevers hierin. En dat helpt, zo heeft Eric Borst, Hoofd 
Personeelszaken bij STIP Hilversum, ervaren.

Met alleen het aanbie-
den van goede produc-
ten en diensten in 
verzekeringen en pen-

sioenen ben je er als werkgever nog 
niet. ‘Nut en noodzaak ervan helder 
uitleggen is minstens zo belang-
rijk’, zegt Kitty Crutzen, manager 
Relatiebeheer bij Loyalis. ‘Daarom 
ondersteunen wij werkgevers door 
het beschikbaar stellen van com-
municatiemiddelen rondom onze 
producten en diensten. Zo kan de 
werkgever medewerkers passende 
informatie bieden bij de financiële 
kant van hun loopbaanplanning.’

Financiële ruimte
Wat die communicatieve onder-
steuning voor effect kan hebben, 

is bij STIP aangetoond. STIP is een 
stichting voor openbaar basisonder-
wijs in Hilversum - 10 scholen, 16 
locaties - waar 320 mensen werken 
(vooral leerkrachten). Eind vorig jaar 
sloten ruim 300 van hen zich aan 
bij de collectieve arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (AOV) van Loyalis. 
Borst was blij deze verzekering 
te kunnen aanbieden: ‘Wij willen 
onze mensen een zo goed mogelijk 
arbeidsvoorwaardenpakket bieden. 
Daar hoort een verzekering tegen de 
gevolgen van arbeidsongeschiktheid 
bij. De werkdruk in het onderwijs is 
hoog en door de scherpe beoorde-
lingen die UWV hanteert, kom je af 
en toe schrijnende situaties tegen 
als het om wat voor reden dan ook 
misgaat.’

Maar de budgetten in het onderwijs 
voor dit soort extra’s voor werkne-
mers staan onder grote druk. Borst: 
‘Ook bij STIP is de financiële armslag 
gering. Maar gelukkig ontstond er 
eind vorig jaar wat financiële ruim-
te, zodat we werk konden gaan ma-
ken van een aanvullende collectieve 
arbeidsongeschiktheidsverzekering.’

Uitstekende respons
Borst, die het product al kende 
omdat hij zelf een individuele AOV 
had afgesloten, nam contact op met 
Gertjan van Winden, adviseur van 
Loyalis. In november nam STIP ver-
volgens het besluit deze verzekering 
aan het voltallige personeel aan te 
bieden. Toen dat balletje eenmaal 
ging rollen, kon Borst bij Loyalis 

Communicatieve ondersteuning 
bij acties rondom verzekeringen

De werkgever 
heeft de regie

>
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‘We konden  
maatwerk toepassen  
bij onze communicatie-
middelen’

Communicatiemiddelen rondom acties
Deze middelen zijn voorlopig direct beschikbaar voor relaties van Loyalis:  ·  voorlichtingsfilm (algemene informatie) ·  voorbeeldbrief (eenvoudig te personaliseren) ·  informatieve flyer met voorbeeldpremies ·  artikel voor personeelsblad (gericht op onderwerp) ·  artikel voor intranet

terecht voor allerlei hulpmiddelen 
om de boodschap aan het personeel 
over te brengen: ‘We zijn begonnen 
met een artikel over de verzekering 
in onze interne nieuwsbrief. Loyalis 
heeft daarvoor een goed voorbeeld 
geleverd. In december hebben we 
nog een stuk geplaatst in de nieuws-
brief, gevolgd door een persoonlijke 
brief over ieders individuele situatie. 
Ook daarvoor konden we voor-
beeldteksten van Loyalis gebruiken, 
opgemaakt in onze eigen huisstijl. 
Dat waren verschillende brieven, 
want de één had al een arbeidson-
geschiktheidsverzekering, de ander 
nog niet, en bij de één moest STIP 
meer uitleg geven dan bij de ander. 
Dat maatwerk konden we er een-
voudig in aanbrengen.’  
Het werd een uiterst succesvolle 
actie. Borst: ‘We hebben veel positie-
ve feedback gekregen, ook over de 
communicatie rondom de aanbie-
ding. De eis voor collectiviteit is dat 
minstens 80% van de medewerkers 
meedoet. Wij zitten op 97%.’

De eigen look & feel
Deze vorm van ondersteuning door 
Loyalis is niet nieuw. Maar een 
werkgever krijgt nu wel de moge-
lijkheid om de middelen ‘naar zijn 
hand’ te zetten. Crutzen: ‘Je kunt nu 
samen met je relatiebeheerder of 
adviseur kijken welke communica-
tiemiddelen het beste aansluiten 
bij je situatie, deze middelen naar 
wens aanpassen en op elk gewenst 
moment een actie naar je personeel 
starten. Wij hoeven daar de regie 
niet meer over te voeren, zoals voor-
heen. Dat is voor ons werkgevers 

efficiënter, maar ook voor ons. De 
middelen zijn à la minute beschik-
baar, je kunt ze volledig aanpas-
sen aan de eigen huisstijl en heel 
specifiek richten op verschillende 
doelgroepen in je organisatie of op 
bepaalde communicatiemomenten 
vanuit personeelszaken. Op papier, 
digitaal, via FaceTime, een medede-
ling op de loonstrookjes, bedenk het 
maar. Wat we natuurlijk wel willen 
weten is wanneer de actie start, 
zodat we er in ons Service Center 
rekening mee kunnen houden. Want 
uiteraard kunnen de werknemers 
voor inhoudelijke vragen gewoon bij 
ons terecht.’
De eigen look & feel die je als 
werkgever aan de communicatie 
kunt geven, was ook voor STIP erg 
belangrijk. Borst: ‘Je eigen naam en 
logo staan op de brief. Dat is direct 
herkenbaar en bovendien creëert 
dat vertrouwen. Niet dat de naam 
Loyalis geen vertrouwen creëert, 
maar juist als het van de werkgever 
komt en gaat over de persoonlijke 
financiële situatie, zijn mensen snel-
ler geneigd zich goed in de inhoud 
te verdiepen. Dat is precies wat we 
wilden bereiken. En de resultaten 
bewijzen dat het werkt.’ <
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Kort 
Nieuws

Steekproef Re-Integratie Subsidie succesvol
In 2012 vereenvoudigde Loyalis de 
aanvraag van de Re-integratie Subsidie. 
Door niet langer om uitgebreide docu-
mentatie te vragen, kon sneller worden 
uitgekeerd. Wel werd gevraagd om nota’s 
en verklaringen van bedrijfsartsen te 
bewaren, voor controles die steekproefs-
gewijs zouden worden uitgevoerd. Bij de 
laatste controles is geconstateerd dat in 

93% van de gevallen de subsidie correct 
is toegekend.
Met de komst van de wet Werk en Inko-
men naar Arbeidsvermogen (WIA) als 
opvolger van de WAO (Wet arbeidsonge-
schiktheidsverzekering) in 2005 werd het 
voorkomen van verzuim en snelle re-in-
tegratie van zieke werknemers nog be-
langrijker. Want voor werkgevers namen 

de financiële risico’s rondom ziekte en 
arbeidsongeschiktheid flink toe. Loyalis 
reageerde met de Re-integratie Subsidie 
voor werkgevers binnen overheid en 
onderwijs. Daarmee wordt meebetaald 
aan maatregelen voor verzuimpreventie 
op organisatieniveau en kosten voor de 
begeleiding van verzuim van uw zieke 
werknemers. 

‘We konden  
maatwerk toepassen  
bij onze communicatie-
middelen’

Cursus: van verzuim naar 
gezondheidsmanagement
Nieuw bij de Loyalis Academie is de cursus ‘Gezond-
heidsmanagement’. Het is geen geheim dat werk-
nemers die goed in hun vel zitten beter presteren. 
Daarnaast werkt het plezier waarmee gemotiveerde 
medewerkers hun taken uitvoeren ook nog eens aan-
stekelijk voor hun omgeving. 
In de cursus worden de volgende onderwerpen behan-
deld: · Wat is gezondheidsbeleid? · Wat is de noodzaak van gezondheidsbeleid? · Wat is de rol van werkgevers, werknemers en de   
 arbodienst? · Wat is het gezondheidsbeleid in uw organisatie?
De training geeft u inzicht in manieren om werkne-
mers fysiek en mentaal fit te houden. Zo kan arbeids-
ongeschiktheid worden voorkomen en ziekteverzuim 
teruggedrongen.
De training bestaat uit een eendaagse workshop. 

Wanneer?
Wanneer: 21 mei 2014 van 10 tot 17 uur.
Waar?
Waar: Beatrixgebouw Utrecht, Jaarbeursplein 6 3521 AL 
Utrecht 
Voor wie?
Adviseurs op het gebied van personeelsbeleid en 
arbeidsvoorwaarden, werkgevers en OR-leden uit de 

sectoren Provincies, Gemeenten, Waterschappen, 
Universitair Medisch Centrum, Primair Onderwijs, 
Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, 
Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs 
Kosten
€ 565,- / abonnee € 515,-

Meer weten?
Vragen over cursussen en bijeenkomsten? 
Kijk op www.socialezekerheidswijzer.nl 
of bel 045-5798085.
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Kort 
Nieuws

2013 was het jaar van de beweging. Vanuit klantbelang 
onze blik naar buiten richten, kansen zien en daarnaar 
acteren. Door ontwikkelingen te vertalen, onze organi-
satie anders in te richten en ons veranderprogramma 
te implementeren. Dat is de beweging die Loyalis in 

2013 maakte. En dat is ook wat onze klanten doen op 
belangrijke momenten in hun leven. Het roer in handen 
nemen, vooruit kijken en in actie komen. In dit jaarverslag 
portretteren we onze klant. Een dwarsdoorsnede van alle 
mensen, waarvoor we werken. Met ieder een eigen ver-

Jaarverslag Loyalis 2013 online  beschikbaar

Loyalis biedt verschillende Active Aging 
trainingen die mensen hun hele loopbaan 
gemotiveerd, vakbekwaam en vitaal 
houden. Diverse medewerkers van het 
Limburgse CITAVERDE 
College volgden een 
training van Loyalis.

Ludo Hodzelmans, Hoofd Bureau 
Onderwijs, nam deel aan Elke dag 
weer werkplezier. Deze training gaat 

over de wisselwerking tussen het werk dat medewerkers 
doen en de levensfase waarin ze zitten. ‘Ik word 
binnenkort 59 jaar. De afgelopen jaren heb ik het werk 
flink zien veranderen. Soms vraag ik me af waar ik de 

energie vandaan kan blijven halen. 
De trainster zorgde voor een open 
sfeer en vertrouwen binnen de groep. 
Daardoor werd het makkelijker om over 
persoonlijke zaken te vertellen.’ Evalien 
Berden, Administratief Medewerkster, 
schreef zich in voor Feedback geven 

Meer plezier in het werk na trainingen   Loyalis

Wim Vliex, financieel directeur, presenteert het jaarverslag 2013 van Loyalis: ‘De beweging die Loyalis in 2013 maakte’.
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‘Hoe houd je een organisatie en mensen vitaal, gezond en 
duurzaam inzetbaar? Met deze gecompliceerde vraag 
houdt mijn vakgebied, gezondheidsmanagement, zich 

bezig. De laatste jaren was er vooral aandacht voor de individuele 
werknemer. Die focus zou wat mogen verschuiven. Individuele in-
terventies binnen organisaties 
(zoals trainingsprogramma’s of 
behandelingen door bijvoor-
beeld een fysiotherapeut) 
hebben niet altijd effect. Werk-
nemers blijken vaak moeilijk 
te motiveren. Ze vinden bijvoorbeeld dat de werkgever zich niet 
mag bemoeien met hoe zij zich in hun vrije tijd bewegen. Uitein-
delijk ligt uitval op de loer. Hoe boek je nu wel als werkgever meer 
resultaat? Door je te richten op de ambitie van de organisatie als 
geheel. Je kunt bijvoorbeeld mobiliteit van werknemers als waarde 
nemen en een programma ontwikkelen waarmee medewerkers in 
hun loopbaan verder kunnen komen. Uiteindelijk heb je daar als 
organisatie meer aan en is dat ook voor de werknemers beter.
De crisis geeft organisaties in deze zin een duwtje in de gewenste 
richting. Het maakt ze gezond kritisch. Organisaties hebben nog 
steeds voldoende oog voor de vitaliteit van werknemers, maar 
vitaliteit en gezondheid zijn geen doel op zich meer. Als er geen 
positief resultaat is, stoppen bedrijven eerder met interventies. 
Toch zouden ze nog meer resultaatgericht mogen worden. Ik hoop 
dat bedrijven zelf kritische experts gaan aantrekken die zeggen: 
‘leuk zo’n interventie, maar dat gaan we zelf anders doen.’ We 
moeten ook zelf het boete-
kleed aantrekken: bij ons 
relatief jonge vakgebied 
zijn nu vooral experts 
betrokken die sterk op het 
individu gericht zijn. We 
moeten ons ook richten 
op de bedrijfskundige 
context. Want alleen door 
te kijken naar het effect 
van interventies op de 
totale organisatie, gaan de 
opbrengsten voor de me-
dewerkers hand in hand 
met de opbrengst van de 
organisatie.’

Maarten Jan Stam, 
managing partner bij 
adviesbureau InHealth

Column

Focus op de
organisatie

Jaarverslag Loyalis 2013 online  beschikbaar

Meer plezier in het werk na trainingen   Loyalis
en krijgen. Deze training gaat over het omgaan met 
positieve én negatieve feedback. ‘Ik hoef in mijn 
werk niet vaak feedback te geven. Maar je leert ook 
om beter te luisteren en zorgvuldig je woorden te 
kiezen. Tijdens rollenspellen konden we concrete 
cases naspelen. Veel deelnemers bleken in hun werk 
tegen dezelfde problemen aan te lopen, waardoor de 
voorbeelden voor iedereen heel herkenbaar waren. 
Samen bedachten we mogelijke oplossingen. Ook 
kregen we concrete adviezen en tips. Ik heb daar veel 
aan gehad.’

Loyalis Nieuws
In Loyalis Nieuws, onze digitale nieuwsbrief 
voor werkgevers, leest u actuele ontwikke-
lingen en nieuwsberichten over inkomens-
zekerheid, personeelsbeleid en financiële 
dienstverlening. 
Wilt u zich abonneren? 
Ga naar www.loyalis.nl, klik op het tabblad 
Voor Werkgevers en u vindt de aanmeldlink 
onder het kopje Service.

haal. Het verhaal over hun leven. Over de keerpunten, 
inzichten, veerkracht en regie. Bij die keerpunten speelt 
Loyalis een rol. Als eigentijdse verzekeraar, die robuust 
en betrouwbaar inhoud geeft aan een aanvulling op 
inkomenszekerheid. Bij pensioen, arbeidsongeschikt-
heid of overlijden. Als vangnet voor mensen die met 
een gezond gevoel voor verantwoordelijkheid de regie 
nemen over hun eigen leven.

Bekijk het Jaarverslag 2013 op www.loyalis.nl.
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Voor al onze diensten hebben we 
transparantie en vertrouwen hoog in 

het vaandel staan. Het beleggingsbeleid 
is gericht op het waarmaken van de 

verplichtingen naar onze klanten.  
Daarnaast hechten we veel waarde aan de 

belangen van al onze stakeholders.  

Achtergrond
Beleggen

Loyalis is een solide verzekeraar en heeft 
als volledige dochteronderneming van 
APG Groep een zelfstandige rol om aan 

alle gestelde kapitaal- en rendementseisen 
te voldoen. We voldoen ruimschoots aan de 
solvabiliteitseisen van de toezichthouder. 
Zowel onder het huidige wettelijke solvabili-
teitsregime Solvency I als onder het nieuwe 
aangescherpte regime Solvency II. De beloften 
aan de klant staan centraal en de focus ligt op 
balans- en risicomanagement. Dat is bepalend 
voor de manier waarop we ons beleggingsbe-
leid invullen en het vermogen beheren. Ons 
beleggingsbeleid richt zich vooral op de vraag: 
met welk risicobudget worden de rendemen-
ten op beleggingscategorieën behaald om aan 
klantaanspraken te kunnen voldoen? Het is 
een permanente afweging tussen risico en 
rendement van onze beleggingen versus onze 
verplichtingen.

Transparantie
Met de verplichtingen als uitgangspunt zijn 
al onze verzekeringsproducten in homogene 
productgroepen ingedeeld. Per productgroep 
wordt het beleggingsbeleid geformuleerd. 
We maken dit beleggingsbeleid in heldere en 
gestructureerde rapportages inzichtelijk voor 
toezichthouders en belanghebbenden. Trans-
parantie vinden we heel belangrijk; we laten 

klanten, toezichthouders en andere belangheb-
benden graag zien hoe we beleggen.

Richtlijnen
Om grip te houden op de uitvoering hebben 
we beleggingsrichtlijnen geformuleerd. Zo 
volgt de beleggingsmix waar mogelijk de 
waarde en beweeglijkheid van de verplichtin-
gen. APG Asset Management, onderdeel van 
APG Groep, voert het beleggingsbeleid voor 
ons uit. We streven ernaar een ‘mismatch’ 
tussen het rendement van de beleggingen 
en de verplichtingen te beperken door de 
risicobereidheid laag te houden en zo nodig 
aan te passen aan veranderde omstandighe-
den. Hierbij zijn beheersing en monitoring van 
marktrisico’s binnen de gestelde kaders van 
groot belang. 

Beleggingscategorieën
Maar in welke categorieën beleggen we nu 
voornamelijk? Binnen vastrentende waarden 
beleggen we onder andere in staatsobligaties 
en bedrijfsobligaties. Dit zijn actief beheerde 
beleggingsmandaten. De focus ligt hierbij op 
risicobeheersing, waarbij we rekening houden 
met het vereiste doelrendement voor onze 
klanten. We beleggen wereldwijd in aandelen 
van ontwikkelde en opkomende markten. Bij 
aandelen is vooral de stijl van beleggen van 
belang: we kiezen voor een mix van passief en 
actief beleggen. Tot slot maakt Loyalis gebruik 
van alternatieve beleggingen als vastgoed, 
private equity en infrastructuur. Deze beleg-
gingen geven een meer stabiel rendement en 
passen goed binnen de gehele strategie.

Meer weten? 
Kijk op www.loyalis.nl/over-loyalis

Beleggen met de klant 
als uitgangspunt
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Zijn werk:
Mensen financieel bewust maken. 
Dat is de missie van Hedo 
Wieringa, sinds vier jaar relatie-
manager bij Loyalis voor de De-
centrale Overheden (Gemeenten, 
Provincies en Waterschappen). Hij 
helpt afdelingen van deze organi-
saties de juiste keuzes te maken 
als het gaat om het afsluiten van 
een verzekering of een ander 
financieel product voor hun werk-
nemers. ‘Mijn werk bestaat voor 
een deel uit het geven van presen-
taties, verspreid over Nederland. 
Tijdens deze presentaties geef ik 
een overkoepelend beeld van de 
financiële mogelijkheden, zodat 
mensen voor zichzelf de juiste 
keuze kunnen maken. Mijn werk 
is behoorlijk dienend, ik coach 
als het ware mijn klanten. Er zijn 
altijd mensen bij met slechte erva-
ringen. Ik vind het belangrijk deze 
kritische mensen niet te negeren. 
Want zij geven mij het signaal hoe 
de organisatie en ik beter kunnen 
worden. Veelal gebeurt het ook 
dat iemand in de zaal iets posi-
tiefs zegt. Daar straal ik dan weer 
van. Je merkt dat kritische mensen 
hierdoor vaak tot andere inzichten 
komen.’

Zijn hobby:
Vroeger sportte Hedo actief: judo, 
badminton, fitness en ook een 
parachutesprong, bungeejump 
of diepzeeduik ging hij niet uit 
de weg. Na de geboorte van zijn 
kinderen zijn die activiteiten er 
bij ingeschoten. Maar hoewel het 
hem te ver gaat om het ‘hobby’s’ 
te noemen, is hij in zijn vrije tijd 
met van alles bezig. ‘Ik squash af 
en toe, kook vaak, ben actief op 
social media en kijk graag ’s avonds 
een filmpje op het internet. Ik ben 
dol op allerlei soorten muziek, van 
hiphop tot rock. Een paar nummers 
achter elkaar in hetzelfde genre 
vind ik saai. Ik denk dat het woord 
‘afwisselend’ mij goed typeert.’
Daarnaast rijdt Hedo zijn dochter 
van 9 naar hockey en zijn zoon 
van 11 elk weekend naar badmin-
ton, om vervolgens hun teams te 
coachen. ‘Het geeft een enorme 
voldoening om een groep kinderen 
iets bij te brengen. Ik probeer, net 
ik als voor mijn werk doe, positieve 
feedback te geven. Ik wil ze zelf 
laten inzien wat het voordeel is van 
een bepaalde actie.’

In deze rubriek portretteren we een medewerker van Loyalis, thuis en op 
zijn werk. Je ziet dat passie voor werk en hobby vaak door elkaar lopen.

‘Ik probeer altijd positieve 
feedback te geven’

Coach in hart 
en nieren

de Buitendienst
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De laatste twee kwartalen van 2013 steeg 
het aantal vacatures

Eind 2013 zat 8,3% van de 
totale beroepsbevolking zonder baan. 
Eind 2001 was dat nog 3,5% (Bron:CBS)

Het aantal Nederlanders met een WW-uitkering 
steeg van 269.130 in december 2011 naar 
437.730 in december 2013 


