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Voorwoord

Onze innovatieve leercurve
‘Volgens onderzoek gaan in Nederland  
1,3 miljoen banen verdwijnen,  
maar er komen 1,4 miljoen voor terug.  
Veel mensen zullen zich dus moeten 
omscholen.’  
Danny Mekić, technologie- en innovatie-expert, pagina 6
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‘Innovatie is leuk en 
spannend, maar heeft ook 

iets ontwrichtends’

Innovatie heeft iets disruptiefs. 
Voorheen ging vernieuwing bij 
bedrijven vooral over productont-

wikkeling en automatisering. Nu is het 
erop gericht om – op volle snelheid 
–  dienstverlening en producten op een 
heel andere manier voort te brengen. 
Dat vraagt om een wendbare organisa-
tie. Maar ook om bedachtzame keuzes, 
want de gevolgen van innovatieve 
 ideeën kennen we niet altijd.

We flirten momenteel met big data en 
artificial intelligence. En samen met 
APG heeft ook de blockchain onze 
aandacht. Deze encryptietechniek zorgt 
ervoor dat persoonsgebonden gegevens 
niet meer gemanipuleerd kunnen wor-
den. Privacy-issues lijken geen obstakel 
en betrouwbaarheid is gewaarborgd. 
Waar we wel tegen aanlopen, is data-
opslag en de benodigde rekenkracht. 
Dat laatste vraagt veel energie en is 
daardoor niet erg ‘groen’. Ook is er 
samenwerking nodig met concurrenten 
en overheidsorganisaties om één goede 
standaard neer te zetten. Dat is niet altijd 
gemakkelijk. Dus gaan we om de tafel.

We verkennen ook andere toepassingen. 
Zo doen we een pilot met werkgevers, 
waarbij we medewerkers volgen met 
een digitaal polsbandje. Dat houdt 
bijvoorbeeld hartslag, slaapritme en 
calorie- in name bij. We vragen deze 
medewerkers om een DNA-test te doen.  
Die gegevens koppelen we aan levens-
stijlen. Zo kunnen we op basis van 
risico profielen tips geven over bijvoor-
beeld eetgewoonten, beweging en 
werk-privébalans. We willen leren of 

zo’n dienst  gewaardeerd wordt en effect 
heeft op de levens stijl. Een bijeffect is 
dat werkgevers gezondere werknemers 
krijgen, lagere verzuimcijfers en een 
hogere productiviteit. 

Organisatorisch heeft Loyalis al eerder 
nadrukkelijk ingezet op innovatie. 
We kozen voor een platte  organisatie; 
Lean, agile en minder managers. 
Daarbij zijn multidisciplinaire teams 
gevormd van ongeveer tien collega’s 
die volledig zelfsturend zijn, continu 
zoeken naar verbeteringen en deze ook 
doorvoeren. Het leidt tot enthousiasme 
en een nog betere service aan de klant. 
Doorlooptijden zijn sterk teruggebracht. 
Poststukken, klantverzoeken, verhuis-
adressen of polisaanvragen worden 
binnen sommige teams al binnen vier 
dagen verwerkt in plaats van acht.

Innovatie is leuk en spannend, maar 
heeft ook iets ontwrichtends. Daarom is 
het belangrijk om oog te houden voor 
de menselijke maat. Wie ons belt, krijgt 
een medewerker te spreken. En uw 
momentje met dit magazine wordt niet 
neergezet door algo ritmes, maar komt 
voort uit oprechte aandacht voor u.

Cindy Weisscher 
Directeur Operations & IT
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Succesvolle  
campagne Almere
“Wat zijn de financiële gevolgen voor mij als ik 
arbeidsongeschikt raak?” De gemeente Almere wilde 
graag dat haar medewerkers over die vraag zouden 
nadenken. De afdeling HRM zette samen met Loyalis 
een bewustwordings campagne op touw.

‘Veel collega’s waren niet aanvullend verzekerd voor 
arbeidsongeschiktheid, terwijl wij die mogelijkheid wel  
bieden’, vertelt Melany Lourens, medewerker van het  
team Arbo & Inzetbaarheid van de gemeente Almere.  
‘Dat hoeft niet erg te zijn, als het een bewuste keuze is.’  
Daarom zette de gemeente samen met Loyalis een 
campagne op om medewerkers attent te maken op de  
financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid: van  
intranetberichten en flyers tot een inspiratiemarkt en  
informatie bijeenkomsten. 450 collega’s kozen alsnog voor 
een arbeidsongeschiktheids verzekering. Dat betekent dat 
nu 800 van de 1850 vaste medewerkers verzekerd zijn van 
een aanvulling op hun inkomen als ze arbeidsongeschikt 
worden. 

Henk Riechelman, teamleider Administratie, Informatie 
& Arbo, is blij met de succesvolle campagne. ‘Gelukkig 
krijgen verreweg de meeste medewerkers nooit met 
arbeidsongeschiktheid te maken, maar de financiële 
gevolgen kunnen groot zijn.’ De gemeente heeft daarom  
ook veel aandacht voor het voorkomen van verzuim. 
Riechelman: ‘Ons verzuim ligt iets boven de 5 procent. 
Dat is redelijk, maar het kan beter. Ziekte valt natuurlijk 
niet te voorkomen, maar we merken dat mensen steeds  
vaker thuis komen te zitten door drukte. Als we dat vroeg-
tijdig aan het licht brengen, kunnen we daar nog wat mee.  
In 2018 gaan we met een nieuwe gesprekscyclus, 
“Continue dialoog”, werken, met aandacht voor het 
ontwikkelen van medewerkers, werkdruk, werk-privébalans  
en vitaal werken. We ondersteunen de leidinggevenden 
bij het voeren van deze gesprekken en het herkennen van 
een disbalans.’ 

In Beeld Gemeente Almere4 5



Interview   De toekomst van HR

De komst van innovaties als drones, artificial intelligence, 
robots, virtual reality en agile transformeert de wereld 
compleet. Wat is de invloed op het bedrijfsleven?  
Een gesprek over de toekomst van HR met technologie- 
en innovatie-expert Danny Mekić. ‘Technologie maakt hoe 
we dingen gisteren deden achterhaald.’

‘HR moet 
leiderschapspositie 

innemen’

Wat heeft HR met innovatie te maken?
‘HR was lange tijd het sluitstuk van een organisatie. Een bedrijf 
heeft een visie, klanten, producten. O ja, ook nog mensen. 
Dat verandert. HR wordt steeds belangrijker voor het groeien 
en slagen van een bedrijf. Ik adviseer bedrijven in binnen- en 
buitenland. Vaak vragen zij zich af hoe ze hun bedrijf kunnen 
structureren om innovatie te verbeteren en versnellen én hoe  
ze talenten aan zich kunnen binden. Dat zijn vragen over  
Human Resources. HR moet wakker worden en een 
leiderschaps positie innemen.’

Hoe ziet u de rol van HR voor u?
‘Intern wordt HR gedisrupt; alle afdelingen zijn tegenwoordig 
bezig met HR. Een innovatieve HR-afdeling stapt af van haar 
traditionele vorm en heeft een extreme toekomstvisie en twee 
specialismen. Expertise één is mensen, bijvoorbeeld kennis van 
psychologie. Expertise twee draait om de vormen die mensen 
bij elkaar te brengen. Het hiërarchische bedrijfsmodel is niet 
geschikt voor deze tijd. HR moet opstaan als specialist die 
routines op organisatieniveau doorbreekt.’

In hoeverre verandert technologie de 
banenmarkt?
‘Robotica en kunstmatige intelligentie gaan absoluut een 
bedreiging vormen voor de huidige arbeidsmarkt. Toch blijft  
de mens altijd een belangrijke factor rondom innovatie, 
vaak belangrijker dan de technologie zelf. Technologie kan 
beslissingen versnellen, maar niet maken zonder de mens. 
Daarbij komt dat er voor de 1,3 miljoen banen die volgens 
onderzoek gaan verdwijnen in Nederland ook weer 1,4 miljoen 
terugkomen. Veel mensen zullen zich dus moeten omscholen 
naar competenties en functies waar wel behoefte aan is.’

Wat is er nodig op gebied van HR om 
een toekomstbestendig bedrijf neer te 
zetten?
‘Veel bedrijven bieden bijscholing en opleidingen aan, maar 
soms maakt slechts vijf procent van alle werknemers hier 
gebruik van. Ik zou landelijk verplicht willen stellen dat iedere 
werknemer een doorbetaalde week per jaar vrij krijgt voor 
een betaalde opleiding. In deze tijd moet je blijven leren als je 
wilt overleven. Denk maar aan die 1,4 miljoen nieuwe banen. 
Mochten werknemers dan alsnog werkloos raken, dan lever je  
ze wel bijgeschoold af op de arbeidsmarkt. En wanneer je weet 
dat je bijvoorbeeld over drie jaar honderd IT’ers nodig hebt, 
biedt dan intern een opleiding aan zodat transformatie met 
je eigen mensen mogelijk wordt. De IT-markt gaat namelijk 
oververhit raken.’

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid 
van HR volgens u?
‘Het leven begint niet om 9 uur of als iemand zijn pak aantrekt.  
Ook buiten de kantoordeuren moet een bedrijf proberen zijn  
personeel te helpen waar dat kan. Geef bijvoorbeeld hulp bij  
het aangeven van de inkomstenbelasting of organiseer advies 
en support bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids-
verzekering of opbouwen van een aanvullend pensioen.  
Het liefst natuurlijk volledig geredeneerd vanuit data- en risico-
analyses, maar dat terzijde. Hiermee maak je als bedrijf het 
verschil.’

'We zijn massaal gaan denken wat mensen bij ziekte nog wel kunnen'
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Column

Bij de start in 2002 bestond Loyalis uit een 
breed spectrum van bedrijfsonderdelen, 
waaronder een re-integratiebedrijf en een  
bedrijf voor administratie van boven-

wettelijke uitkeringen. Dat was heel verklaarbaar, 
want er loopt een directe historische lijn van Loyalis 
naar de voormalige dochters van het ABP uit de tijd 
(vóór 2002) dat het nog een ‘zelfadministrerend‘ 
fonds was. 

Nu ik dit opschrijf, valt me op hoe gedateerd deze 
terugblik inmiddels oogt. Eigenlijk is dat ook een 
interessant aspect van innovatie: de veranderingen 
kunnen aanzienlijk zijn, de geschiedenis wordt 
herschreven, maar we beginnen nooit helemaal bij 
AF.  

Vergelijk het maar met het gegeven dat u en ik, 
homo sapiens, nog steeds genetisch materiaal 
dragen van onze prehistorische voorouders. 

Halverwege het bestaan van Loyalis kom ik dan 
uit bij Loyalis 2.0, een ingrijpende bedrijfsmatige 
innovatie waarbij we ons gingen concentreren op 
het verzekeringsbedrijf en op consultancy. Onder 
het motto ‘less is more‘. Mede ingegeven door 
marktontwikkelingen en evoluerende klantbehoefte 
komt inmiddels Loyalis 3.0 in zicht. Hoe die eruit 
gaat zien, weten we nog niet. Maar één ding 
is zeker: het kan een nieuwe mijlpaal zijn, zeer 
voelbaar, maar nog steeds ingekleurd door onze 
genen, trouw aan ons erfgoed. Ik ben benieuwd. U 
ook, wellicht?

Rien Seip 
adviseur sociale zekerheid bij Loyalis

Dit jaar bestaat Loyalis 15 jaar. Als ik hierop terugkijk, zie ik twee 
tijdperken waarbinnen de ontwikkelingen enigszins geleidelijk 
zijn verlopen, maar die onderling een breuklijn vertonen. 

Innoveren 
naar Loyalis 3.0?

Jaarlijks treden in totaal 
ongeveer 50.000 mensen 
nieuw in dienst bij werkgevers 
met een (semicollectieve) 
arbeidsongeschiktheids-
verzekering van Loyalis. 
Slechts een fractie meldt 
zich binnen zes maanden 
na indiensttreding aan voor 
de arbeidsongeschiktheids-
verzekering via hun 
werkgever, terwijl deze 
groep profiteert van een 
collectiviteits korting en 
zogeheten ‘blanco acceptatie’ 
(geen medische check).

Daarom heeft Loyalis de 
informatie voor nieuwe 
medewerkers over de arbeids-
ongeschiktheids verzekering 
toegankelijker gemaakt met 
een nieuw ‘welkomstpakket’. 
Dit bestaat uit een opvallend 
leaflet en een overzichtelijke 
website. Zo wordt op een 
luchtige manier helder dat het 
beschermen van het inkomen 
wellicht verstandig is. En 
als de nieuwe medewerker 
overtuigd is, dan is de route 
naar direct regelen eenvoudig.

Is uw nieuwe medewerker klaar voor de toekomst?

Test het met het nieuwe 
Loyalis welkomstpakket

Wat is het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid? 
Is verzekeren écht nodig? Het zijn vragen waar nieuwe 
medewerkers vaak niet bij stilstaan. Er komt al zoveel 
op ze af. Dat is jammer, want de financiële risico’s 
kunnen soms groter zijn dan verwacht. Om nieuwe 
medewerkers hiervan bewust te maken, heeft Loyalis 
een welkomstpakket ontwikkeld.

Bij deze Loyaal treft u een voorbeeldleaflet aan. Dit kunt u geven in bijvoorbeeld een secundair arbeids-
voorwaardengesprek. Uiteraard kunt u (kosteloos) meerdere exemplaren van ons ontvangen. Of een digitale variant. 
Hiervoor kunt u mailen naar accountmanagement@loyalis.nl. Ook kunt u uw (nieuwe) medewerkers direct verwijzen  
naar www.loyalis.nl/toekomst. Daar kunnen ze testen of ze ‘futureproof’ zijn.

Welkomstpakket 8 9



“Wat kunnen wij nog meer voor u doen?” vroeg Loyalis zijn 
klanten. Dit om het 15-jarig jubileum luister bij te zetten.  
Er kwamen meer dan vijftig verzoeken binnen. Loyalis koos  
er drie. Op 4 november mochten de handen uit de mouwen.

Achtergrond

Loyalis steekt  
de handen uit de mouwen

Kleutermagazijn opruimen 
Voor Kentalis Signis SO, Amsterdam
Kentalis Signis SO heeft onlangs het magazijn voor de spel-
materialen van de kleuters verplaatst. Tijdens de verhuizing is al 
het materiaal in dozen in het magazijn gezet.  
Denk bijvoorbeeld aan puzzels en spelletjes om de beginselen 
van taal en rekenen te leren. Daardoor is het zoeken voor 
de juffen. Twee medewerkers van Loyalis brachten hier 
verandering in. Ze hebben het materiaal uit de dozen gehaald, 
gesorteerd en netjes opgeruimd. Nu is het magazijn weer  
vrij en kunnen de juffen de spelmaterialen weer veel 
gemakkelijker vinden.

Shanna ten Dam van Kentalis Signis SO
‘Als je achteraf kijkt, is het eigenlijk maar een kleine klus, 
maar we kwamen er gewoon echt niet aan toe. We zijn 
dan ook heel blij dat Loyalis ons dit uit handen heeft 
genomen.’

Zwerfafval opruimen en snoeien 
Voor Waterschap Limburg, Heerlen
Waterschap Limburg vroeg Loyalis om een deel van het 
Waterleerpad aan te pakken. Dit pad – een cocreatie van 
Waterschap Limburg en de gemeente Heerlen – loopt langs de 
Geleenbeek. Er staan borden met informatie over de historie, 
het landschap en de natuur in en langs de beek. Loyalis-
medewerkers ruimden zwerfaval op en snoeiden takken die 
over de beek heen hingen.

Sylvia van Nispen, Waterschap Limburg
‘Vele handen maken licht werk, dus we zijn erg blij met de 
hulp van de Loyalis-medewerkers. Bezoekers kunnen weer 
optimaal genieten van de mooie natuur.’

Vloer schoonmaken en polishen 
Voor VU medisch centrum, Amsterdam
VUmc Kinderstad is een prachtige speelplek boven op het VU 
medisch centrum. Hier kunnen kinderen doen wat ze het liefst 
doen: spelen! Deze unieke stad is 365 dagen per jaar geopend 

en wordt ‘gerund’ door vrijwilligers. Zij zorgen voor een veilige, 
gezellige en schone speelplek, maar het in de polish zetten van 
de (820 m²!) houten vloer is een uitdagende klus, die niet tijdens 
openingstijden geklaard kan worden. En dat was wel nodig, 
want bouwvakkers hadden net vele meters door de speelstad 
gelopen om een luchtbehandelingskanaal te trekken.

Marijke Peer, Stadhouder VUmc Kinderstad
‘Toen Loyalis zich aanbood voor een klusactiviteit, stak ik 
gelijk mijn vinger op. Vijf enthousiaste Loyalis-medewerkers 
stonden zaterdag 4 november met opgestroopte mouwen  
klaar in Kinderstad en drie uur later was de klus geklaard. We 
zijn zo blij met het resultaat. Héél veel dank, mede namens 
alle vrijwilligers en bezoekers van VUmc Kinderstad!’

Wij willen onze klanten 
optimaal bedienen en 
passende producten en 
diensten leveren, op maat 
en van de hoogste kwaliteit. 
Daarom focussen we ons 
vanaf nu alleen nog op dat-
gene waarin we het sterkst 
zijn: inkomensbescherming 
in geval van arbeids-
ongeschiktheid.

Onze bestaande schadeproducten zoals 
de Arbeidsongeschiktheids-, WIA-aan-
vullings- en WGA-ERD-verzekering 
(voor werk gevers met meer dan 100 
werknemers) kunnen we zo nóg meer 
aandacht geven en continu blijven 
verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat 
onze producten optimaal aansluiten bij 
de behoeften van onze klanten en tegen 
scherpe tarieven afgenomen kunnen 
worden. 

Maar focus aanbrengen betekent ook 
keuzes maken. Daarom stoppen we met 
de Verzuimverzekering en de Ziektewet-
ERD-verzekering. Daar ligt niet onze 
kracht en we kunnen bij deze producten 
geen marktconforme premie bieden. We 
brengen hiervoor dan ook geen offertes 
meer uit. Bestaande klanten blijven 
gewoon goed verzekerd tot het einde van 
de looptijd.

De ZW-ERD-verzekering is echter ook 
de voorwaarde voor het afsluiten van een 
WGA-ERD-verzekering bij werkgevers 
met minder dan 100 werknemers. Hier om 
bieden we ook de WGA-ERD-verzekering 
voor werkgevers met minder dan 100 
werknemers niet meer aan in de markt. 
Een ander gevolg van onze nieuwe 
koers is dat we ook niet meer de totale 
12-jaarsoplossing aanbieden, want 
daarvan zijn de Verzuim- en de ZW-
ERD-verzekering onderdelen. 

Uiteraard kijken wij zorgvuldig naar de 
impact van deze nieuwe koers op onze 
klanten. Ook voeren wij hierover nauw 
overleg met intermediairs, werkgevers-
verenigingen en sociale partners.
Loyalis blijft uw vertrouwde partner die 
staat voor inkomens bescherming voor 
werkgevers en werknemers. We zorgen 
ervoor dat inkomen goed zit en goed 
blijft, ook als het tegen zit. Wij doen dit 
inmiddels voor 450.000 werk nemers, 
verdeeld over 10.000 werkgevers.  
En daarin willen we alleen maar beter 
worden. Onze nieuwe koers helpt ons 
daarbij.

Meer weten? 
www.loyalis.nl/werkgevers/ 
Loyalis-stopt-Verzuim-ZW-verzekering

Uitfasering Loyalis Verzuim
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Vitale medewerkers

Gezonder en gelukkiger leven met

virtuele blue zones
Een virtuele plek creëren waar mensen langer, gezonder 
en gelukkiger leven dan op andere plekken. Dat is het idee 
achter het APG-experiment Urban Blue Zones, waaraan ook 
Loyalis meedoet. 

Werkgevers kunnen via deelname aan  
Urban Blue Zones de vitaliteit van 
medewerkers stimuleren, zodat ze ook 
op de lange termijn duurzaam inzetbaar 
blijven. Een leuke manier om hen te 
prikkelen aan hun gezondheid te werken. 
In februari 2018 gaat de pilot van start.
In ieder geval één, maar mogelijk twee 
bedrijven doen mee aan de pilot, ieder 
met honderd medewerkers. Drie tot zes 
maanden lang gaan zij aan de slag met 
hun gezondheid. Om te beginnen, vullen 
ze een wetenschappelijk onderbouwde 
online leefstijltest in. ‘Het aantal vragen 
is afhankelijk van de antwoorden die 

ze geven’, legt Sharon Odekerken, lid 
van het experimentteam, uit. ‘Als je 
bijvoorbeeld rookt, dan krijg je enkele 
vervolgvragen die een niet-roker niet 
krijgt.’ De uitkomsten bespreekt de 
deelnemer in een persoonlijk gesprek met 
een coach. Daarin krijgt de deelnemer 
specifieke adviezen waarmee het risico 
op de 25 meest voorkomende ziekten kan 
worden verminderd. 

Fit=fun
Deelnemers maken verder een persoon-
lijk account aan en koppelen dat aan een  
digitaal polsbandje. ‘Dit bandje registreert 

gegevens zoals activiteit, hartslag, 
slaapritme en calorie-inname. Met hun 
account sluiten deelnemers direct aan 
bij de community. Daar doen ze mee aan 
challenges en inspireren en motiveren 
ze elkaar in het halen van doelen. Ook 
vinden ze er nieuws over activiteiten, 
bijvoorbeeld leuke sport events om aan 
mee te doen. ‘We willen hiermee mensen 
stimuleren die uit zich zelf niet snel zoiets 
zouden doen. De ervaring leert dat het 
na ongeveer een maand in hun systeem 
zit en dat ze vanaf daar meer vanuit 
zichzelf gaan doen. Dat kunnen we goed 
uitproberen met de pilot.’

Privacy gegarandeerd
Maar hoe zit het met de privacy, als een  
medewerker gegevens over zijn gezond-
heid gaat registreren? ‘Niemand kan 
daarbij, ook de werkgever niet. En alle 
gegevens worden na afloop van deze pilot 
vernietigd. Privacy nemen we uiterst 
serieus, laat dat duidelijk zijn.’

Minder verzuim
Voor de werkgever is het een eenvoudige 
maar leuke manier om medewerkers 
te helpen gezond, vitaal en duurzaam 
inzetbaar te blijven. ‘We hopen dat 
medewerkers lekkerder in hun vel komen 
te zitten, dat hun welzijn vooruitgaat, 
en dat dat uiteindelijk leidt tot minder 
verzuim met bijbehorende kosten 
voor de werkgever’, zegt Odekerken. 

‘De werkgever heeft er zelf verder 
helemaal geen extra werk van. En voor 
de medewerkers is het een leuke en 
gemakkelijke manier om bewust bezig 
te zijn met de eigen gezondheid. Om het 
beste uit zichzelf te halen, beter in balans 
te komen, met adviezen toegespitst op de 
eigen situatie.’

Blue zones: wat zijn dat?
Er zijn op de wereld vijf gebieden waar mensen aanzienlijk langer, gezonder en gelukkiger leven dan in de rest van 
de wereld. Deze blue zones liggen in Japan (Okinawa), Italië (Sardinië), Griekenland (Ikaria), Costa Rica (Nicoya) 
en de Verenigde Staten (Loma Linda in Californië). Hoewel niet in elkaars nabijheid, delen de bewoners in deze 
gebieden een aantal kenmerken. En opvallend genoeg komen in deze gebieden hart- en vaatziekten, diabetes 
en kanker veel minder voor. Het geheim? Onder meer voldoende (natuurlijke) beweging, een gezond dieet en 
aandacht voor rust en geestelijk welzijn. In Okinawa is het bijvoorbeeld gebruikelijk om te stoppen met eten als je 
maag voor 80 procent vol zit. En een doel hebben om voor op te staan is belangrijk, want dat kan wel zeven jaar 
extra levens verwachting opleveren.
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Zorgen 
om de zorg

Werkdruk

Het personeelstekort in de zorg loopt steeds verder op. Tot 2025 
zijn er 125.000 extra verpleegkundigen en verzorgenden nodig. 
Met al die openstaande vacatures neemt de werkdruk in de zorg 
de laatste jaren steeds verder toe. Dat kwam ook naar voren 
uit een onderzoek van beroepsvereniging Verpleegkundigen 
& Verzorgenden Nederland (V&VN), waar maar liefst 17.000 
reacties op kwamen. V&VN-directeur Sonja Kersten zegt in 
een verklaring op de website van de organisatie: ‘Geweldig 
dat zoveel mensen hebben meegedaan. De signalen over de 
werkdruk zijn alarmerend. Er zijn dringend nieuwe collega’s 
nodig. Maar er zijn ook mogelijkheden om de werkdruk morgen 
al te verminderen en tijd te winnen voor patiënten en bewoners. 
Het is heel belangrijk dat managers en bestuurders écht 
openstaan voor de oplossingen van de werkvloer.’ 

Extra diensten
In het onderzoek geeft maar liefst 85 procent van de 
respondenten aan dagelijks aan den lijve te ondervinden dat 
de sector kampt met een tekort aan geschoold personeel. 
Om te zorgen dat cliënten toch de benodigde zorg krijgen, 
werkt 62 procent extra diensten. 64 procent vindt dat de 

kwaliteit van de zorg die zij bieden onder druk staat door het 
medewerkerstekort, en 48 procent vindt dat de veiligheid van 
patiënten, cliënten en bewoners daardoor verslechtert. Patiënten 
hebben vaak intensievere zorg nodig, en hebben daarnaast soms 
psychische problemen. De verpleegkundige heeft daar geen 
extra tijd voor, maar er wordt tegelijkertijd wel verwacht dat het 
zorgplan in detail is uitgewerkt. Dat kost tijd. 

Eigen gezondheid lijdt onder werkdruk
Behalve met een hoge werkdruk kampen de medewerkers door 
deze factoren ook nog met schuldgevoelens, zowel tegenover 
hun patiënten als hun privéomgeving. Bij ruim driekwart van 
de respondenten heeft de hoge werkdruk zijn weerslag op de 
eigen gezondheid en het privéleven. Daarom willen ze dat de 
politiek, bestuurders en managers gaan luisteren naar hun 
voorstellen voor oplossingen voor de korte termijn, zoals het 
afstoten van bepaalde werkzaamheden, zodat zorgprofessionals 
geen tijd kwijt zijn aan huishoudelijk, facilitair en logistiek 
werk. Afstoten van zaken als schoonmaken, boodschappen en 
voorraadbeheer levert direct meer tijd op. Tijd die ten goede 
komt aan de cliënten én de zorgmedewerkers. 

De werkdruk in de zorg neemt toe. En daarmee het risico op 
uitval van medewerkers. Beroepsvereniging Verpleegkundigen 
& Verzorgenden Nederland slaat alarm: er is een noodplan 
nodig om de personeelstekorten de komende jaren op te 
vangen en daarmee de werkdruk te verlagen. 

Loyalis helpt u ziekte te 
voorkomen
Als werkgever wilt u dat uw 
medewerkers gezond en vitaal zijn 
en hun werk met plezier doen.  
U wilt immers voorkomen dat zij 
ziek thuis komen te zitten. Naast de 
voorgestelde maatregelen vanuit 
het werkveld kan Loyalis u hierbij 
op maat ondersteunen. Zo zorgt 
u als werkgever goed voor uw 
medewerkers.
 

• Onze Vitaliteitsscan geeft u 
helder inzicht in de workability 
van uw werknemers. Iedere 
werknemer ontvangt na deze 
Vitaliteitsscan een persoonlijk 
rapport met daarin de 
belangrijkste conclusies en 
adviezen om de draagkracht en 
inzetbaarheid te vergroten.

• ‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter 
te worden’ is het thema van onze 
maatwerk Inspiratiesessies. 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld 
duurzame inzetbaarheid, een 
leven lang leren, en vitaliteit.

• Het Kompas Verzuimaanpak 
brengt het verzuim in uw 
organisatie in kaart én hoe 
u hiermee omgaat. Daarna 
benoemen we aangrijpingspunten 
waarmee uzelf de kwaliteit van 
de arbeid kunt verbeteren en het 
verzuim laat dalen.

• De Loopbaanscan geeft 
medewerkers inzicht in hun 
persoonlijke werkhouding 
en loopbaanambitie en 
-ontwikkeling. De ideale basis 
voor preventief verzuimbeleid, 
ontwikkelgesprekken en 
beantwoording van loopbaan- en 
ontwikkelvragen.  
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