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SOCIALE WETGEVING: 
NA HET ZUUR KOMT 
HET ZOET?
Veranderingen in de sociale 
wetgeving buitelen al jaren over 
ons heen. Werkgevers stonden niet 
te juichen: vaak werden de regels 
strenger en ingewikkelder. In de 
nabije toekomst lijkt de wetgever de 
teugels een beetje te laten vieren.

Werkgevers mogen 
straks maximaal 

3 jaar tijdelijke 
dienstverbanden 

aanbieden.

Werkgevers dragen 
straks nog maar voor 
5 jaar het eigen 

risico van gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten. Nu is dat 

nog 10 
jaar. 

Nu is dat 
nog 2 
jaar. 
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Voorwoord

Gelukkig hoeft u het ook niet altijd tot 
in detail op het netvlies te hebben. 
Goed leidinggeven aan een organisatie 
draait immers niet om kennis van soci
ale wetgeving. Vitale en mobiele werk
nemers is waar het feitelijk om draait. 
Zij zijn immers uw belangrijkste kapitaal. 
En zeker nu iedereen langer door moet 
werken, is het essentieel dat mensen 
vitaal en mobiel blijven.

Het is dan ook waardevol om als bedrijf 
daar alert op te zijn. Zien dat een 
medewerker te vaak overwerkt en te 
veel stress heeft. Signaleren dat iemand 
niet op de juiste plek zit. Voorkomen 
is immers beter dan genezen. Daarom 
ondersteunt Loyalis werkgevers en 
werknemers graag in dit voortraject. 
Denk bijvoorbeeld aan risicoscans die 
zichtbaar maken waar potentiële uitval 
te verwachten is. Maar ook aan het op
zetten van programma’s om vitaliteit en 
mobiliteit te vergroten. Het is essentieel 
om medewerkers daarin te betrekken. 
Het is onze ervaring dat mensen daar 
vrijwel altijd voor openstaan. Niemand 
is immers gebaat bij een hoog ziekte
verzuim. En met aandacht voor preven
tie valt daarin een wereld te winnen.

Pas als het niet lukt om mensen gezond 
en met plezier aan het werk te houden, 
komen alle sociale wetten in beeld. En 
natuurlijk: ook dan staat Loyalis voor u 
klaar. We hebben tal van programma’s 
en producten om de gevolgen van 
langdurig ziekteverzuim of arbeids
ongeschiktheid op te vangen, voor 
werkgevers en werknemers. Onze 
experts staan u graag bij met helder 
advies; zij volgen de wetgeving op de 
voet en weten precies welke wetten van 
toepassing zijn op uw situatie. 

Alles wat je aandacht geeft, groeit. 
Daarom is de focus op de kern, 
op medewerkers en preventie, zo 
belangrijk. Dan heeft u uiteindelijk  
ook des te minder te maken met  
sociale wetgeving.

Wim Vliex
Directeur Financiën en Risk

Terug naar  
de kern

‘Werkgevers weten vaak niet waar 
ze aan toe zijn en wanneer ze 
sancties opgelegd kunnen krijgen.’ 
Rien Seip, productontwikkelaar bij Loyalis,  pagina 9
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“ Alles wat je 
aandacht  

geeft, groeit”

Als bestuurder of werkgever kunt u soms het gevoel hebben 
dat u wat sociale wetgeving betreft door de bomen het bos niet 
meer ziet. In de afgelopen periode hebben de veranderingen 
op dat gebied elkaar ook snel opgevolgd. Dan is het heel be-
grĳpelĳk dat het overzicht even weg is. 
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In beeld

De provincie Noord-Brabant 
wilde een levensfaseregeling die 
écht toegevoegde waarde heeft 
voor haar medewerkers. Loyalis 
werkte met de afdeling P&O de 
uitvoering van de regeling uit en 
verzorgde het complete informa-
tietraject.

‘We wilden een goede levensfase
regeling voor de oudere collega’s (60+), 
waarbij ze zich niet gedwongen voelen te 
stoppen met werken. Een regeling die bij 
hun persoonlijke situatie en wensen aan
sluit én ruimte geeft voor het aantrekken 
van nieuwe instroom’, vertelt projectlei
der P&O Sander Elshout. Hij verzorgde 
vanuit de provincie het voortraject en 
onderhandelde met de vakbonden om 
tot de best mogelijke regeling te komen. 
In mei 2017 konden medewerkers 
uiteindelijk kiezen uit drie opties. ‘Het 
was heel fijn om ze die ruimte te kunnen 
geven.’ Collega Lea Albers zorgde 
vervolgens voor de uitvoering van het 
project. ‘Bij eerdere projecten waren 

wij veel tijd kwijt aan het plannen van 
persoonlijke informatiegesprekken. Een 
belangrijke eis was daarom dat  Loyalis 
ons zou ontzorgen. Loyalis verzorgde 
alle informatieve teksten, waaronder een 
informatiemail met een link naar een 
afsprakentool. Medewerkers maakten 
daarmee rechtstreeks een afspraak 
voor hun persoonlijke adviesgesprek. Ik 
hoefde alleen nog een ruimte te reser
veren. Ideaal.’ De belangstelling voor de 
regeling was groot, 125 medewerkers 
hebben ervoor gekozen. ‘Ze vinden het 
vooral fijn dat ze niet in één keer hoeven 
te stoppen met werken, maar geleidelijk 
naar een nieuwe levensfase toe kunnen 
werken’, zegt Elshout. ‘We zien vitalere 
en blijere zestigplussers op de werkvloer, 
die nuttig zijn in het arbeidsproces én 
die privé meer ruimte hebben voor 
bijvoorbeeld hobby of de kleinkinderen. 
Mooi om te zien hoe ons idee ook echt 
werkt in de praktijk.’ Ook Albers is tevre
den. ‘Je merkt dat pensioenregelingen 
gaan leven op de werkvloer, het is een 
gespreksonderwerp geworden.’

PENSIOEN LEEFT BIJ DE  
PROVINCIE NOORD-BRABANT
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Loyalis, uw partner voor Inkomen & Arbeidsvermogen

SAMEN WERKEN AAN GEZONDE 
ÉN BETAALBARE ZORG
De ontwikkelingen in de zorg gaan snel. 
De kwaliteit moet omhoog en de kosten 
moeten omlaag. Dat vraagt veel van 
zorgorganisaties en gaat ten koste van 
de gezondheid en het werkplezier van 
medewerkers. Extra belangrijk dat u 
goed zorgt voor de mensen die zelf druk 
zijn met zorgen voor anderen. Van het 
begin tot het einde van hun loopbaan, 
in elke fase van hun werkende leven. Wij 
kunnen hierbij helpen met financiële op
lossingen én ondersteuning bij preventie 
en reintegratie.

Loyalis kent de zorgsector én weet pre
cies wat er wel en níét is geregeld door 
de overheid, het pensioenfonds en via 
de cao. Dit stelt ons in staat verzuimop
lossingen op maat te ontwikkelen voor u 
en uw medewerker. Zo verzekert u alleen 
wat écht nodig is om financieel gezond 
te blijven. 

Maar natuurlijk voorkomt u liever nog dat 
een medewerker langdurig uitvalt. Daar
om zijn wij er ook vóórdat het misgaat. 
Bijvoorbeeld bij vragen als: hoe geven 
we concreet vorm aan het versterken 
van vitaliteit en werkvermogen van onze 
mensen? En welk verzuimbeleid past het 

Kort nieuws

Anwcompensatie vervallen

LOYALIS BIEDT EEN ALTERNATIEF 
Per 1 mei is de Anwcompensatie in de ABPpensioenrege
ling vervallen. Dit kan bij het overlijden van een werknemer 
financieel nadelige gevolgen hebben voor zijn of haar partner. 
ABP vulde het nabestaandenpensioen in sommige situaties 
namelijk aan. Uw werknemer kan zelf een aanvullende nabe
staandenverzekering afsluiten om dit op te vangen, maar als 
werkgever kunt uw werknemers ook een oplossing bieden. 
Door een semicollectieve aanvullende pensioenregeling te 
treffen bijvoorbeeld. Met zo’n regeling kan uw werknemer zijn 
of haar partner verzekeren van een aanvullend inkomen tot 
aan de AOWleeftijd.

De Anwcompensatie is per 1 mei vervallen. U kunt nog 
steeds voor de toekomst een regeling treffen.

MEER WETEN?
Neem contact op met onze afdeling Deskaccountmanage
ment via telefoonnummer 045  579 69 96 of stuur een mail 
naar accountmanagement@loyalis.nl

Jaarverslag 2017

KLAAR VOOR  
DE TOEKOMST
Het Loyalis jaarverslag 2017 staat online.
Benieuwd? Kĳk op loyalis.nl/jaarverslag-2017

LOYALIS-REGELINGEN BEWEGEN 
MEE MET PENSIOENLEEFTIJD
De wettelijk pensioenleeftijd stijgt steeds 
verder. In 2018 van 67 naar 68 jaar en 
verdere toekomstige wijzigingen worden 
verwacht. Loyalis heeft daarom alle pen
sioenproducten pensioenleeftijd volgend 
gemaakt. Dit betekent dat de regelingen 
meebewegen met de toekomstige 
veranderingen. Dit geldt voor alle nieuwe 

regelingen. Bij bestaande regelingen is 
de keuze om hiernaar over te stappen 
bij de werkgever gelegd. Ondanks deze 
wijziging houdt de werknemer uiteraard 
zelf de keuzevrijheid om de daadwerke
lijke pensioendatum naar voren of naar 
achteren te schuiven. 

TIP 
Maakt u keuzes voor de pensioenrege
ling? Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. 
Stem daarom de keuze die u voor uw 
organisatie maakt goed af met uw mede
werkers en de ondernemingsraad.

best bij onze organisatie? We richten 
ons op de quick wins die er bijvoorbeeld 
voor zorgen dat u op korte termijn 
oudere medewerkers behoudt. Maar we 
kijken ook naar de lange termijn. Wat 
is de stip op de horizon en hoe komt u 
daar? Uw behoeften en vragen zijn ons 
uitgangspunt.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen 
betekenen? Maakt u gerust vrijblijvend 
een afspraak met ons. 

Wij zijn bereikbaar via 045  579 69 96 of 
accountmanagement@loyalis.nl

Klaar voor de toekomst      Jaarverslag 2017

2017

2019

2018

OPEN JAARVERSLAG
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NA HET ZUUR 
KOMT HET ZOET? 
Veranderingen in de sociale 
wetgeving buitelen al jaren 
over ons heen. Werkgevers 
stonden niet te juichen: 
vaak werden de regels 
strenger en ingewikkelder. 
In de nabije toekomst lijkt 
de wetgever de teugels een 
beetje te laten vieren. 

Sociale wetgeving beteren’, legt Rien Seip, adviseur Sociale 
Zekerheid bij Loyalis Kennis en Consult, 
uit. ‘Denk bijvoorbeeld aan het recht van 
de werknemer op een second opinion 
bij een bedrijfsarts. Bij de werkgever 
roept dat allerlei vragen op hoe dat in de 
praktijk werkt en wat hij moet regelen. 
Daarvoor kan hij bij ons terecht.’

Wetgeving rond de afschaffing 
loonsanctie voor eigenrisico-
dragers komt eraan, maar wanneer 
is nog onduidelijk. Eigenrisicodragers, 
vaak verzekerd bij Loyalis, krijgen in de 
toekomst niet meer te maken met sancties 
door UWV als zij in de verzuimbege-
leiding steken hebben laten vallen. ‘Als 
UWV die nu onvoldoende vindt, kan zij 
de keuring van werknemers uitstellen en 
dan moet de werkgever het loon doorbe-
talen. Voor werkgevers is dat een zwaard 
van Damocles. Ze weten vaak niet waar 
ze aan toe zijn en wanneer ze sancties 
opgelegd kunnen krijgen. Wij adviseren 
daarom veel over dit onderwerp.’ Goed 
nieuws voor benarde werkgevers, want de 
overheid gaat dat straks niet meer contro-
leren. De werkgever heeft er tenslotte zelf 
financieel belang bij om de verzuimbege-
leiding goed te doen.  

Wat betekent dat voor de dienstverlening 
van Loyalis? ‘De ziekteverzuimbegelei-
ding wordt niet minder belangrijk als 
de sancties worden afgeschaft, ook met 
het oog op de schadelastbeheersing van 
Loyalis. Voor ons is dit mede aanleiding 

om ons casemanagement te intensive-
ren.’ Casemanagement bestaat uit de 
maatregelen die Loyalis neemt om de 
schade te beperken als iemand in een uit-
keringssituatie dreigt te komen of al een 
uitkering ontvangt. Bijvoorbeeld door de 
werkgever te helpen om iemand eerder te 
laten herstellen of te laten re-integreren 
bij het eigen bedrijf of elders. Maar ook 
door te controleren of uitkeringen wel te-
recht door UWV worden vastgesteld. Ook 
straks heeft de werkgever daar voordeel 
van. 

Een andere versoepeling is de ver-
lenging van de WWZ-ketenre-
geling naar 3 jaar. De werkgever 
mag momenteel niet langer dan 2 jaar 
tijdelijke dienstverbanden aanbieden. Dat 
wordt 3 jaar. Bedrijven kunnen dus wat 
makkelijker flexwerkers inzetten. Loyalis 
zal deze ontwikkeling meenemen bij de 
intensivering van het casemanagement. 

Het WGA-risico gaat terug van 
10 naar 5 jaar. WGA staat voor Werk-
hervatting gedeeltelijk arbeidsgeschik-
ten. Werkgevers dragen in de toekomst 
slechts 5 jaar het risico voor gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten, nu is dat nog 10 jaar. 
Werkgevers die bij Loyalis verzekerd zijn, 
hoeven zich straks dus nog maar voor 5 
jaar te verzekeren. 

De WGA van 35-80% gaat 
naar 35-99%. Voorheen werden alle 
werknemers die 80-100% arbeidson-

Loyalis houdt al deze ontwikkelingen 
nauwgezet in de gaten. Logisch, want op 
basis van de sociale wetgeving ontwikkelt 
Loyalis verzekeringsproducten of past 
ze aan. Daarnaast kan de werkgever 
ons consulteren en stellen wij op andere 
manieren onze kennis ter beschikking. Zo 
kunt u een abonnement nemen op onze 
kennisbank de Sociale Zekerheidswijzer. 
U kunt dan aan Loyalis probleemdossiers 
voorleggen rond ziekte of werkloosheid 
bij werknemers. We helpen werkgevers 
bij het opzetten van verzuimbeleid en 
vitaliteitsprogramma’s en we geven 
workshops daarin. Allemaal redenen om 
de sociale wetgeving goed te volgen. En 
om u een handig doorkijkje te geven in 
het woud aan sociale wetgeving.

WELKE WETGEVING 
KOMT ERAAN?

Na jaren van steeds strengere regels 
gaan werkgevers eindelijk (iets) 
betere tijden beleven. Werknemers 
zien een ingrijpende aanscherping 
 tegemoet bij gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid.
  
Verbeteringen van de Arbowet 
voor de werknemer zijn weliswaar 
vorig jaar al vastgesteld, maar werkge-
vers hebben tot uiterlijk 1 juli de tijd om 
de regeling te implementeren. ‘De wetge-
ver heeft hier een aantal zaken geregeld 
om de positie van de werknemer te ver-

Dossier
Sociale wetgeving

�
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geschikt waren verklaard gerekend als 
volledig arbeidsongeschikt. Die groep 
wordt veel kleiner: alleen de werkne-
mers die voor 99-100% afgekeurd zijn, 
vallen straks nog binnen deze groep. 
Een WIA-maatregel die veel impact 
gaat hebben, voorspelt Seip. ‘Veel zal 
afhangen van de precieze invulling.’ 
Werknemers worden minder snel volledig 
afgekeurd. Dit betekent dat zij vaker als 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten een lagere 
uitkering zullen krijgen. Loyalis zal zijn 

arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
werknemers aanpassen en voor zover 
mogelijk dezelfde garanties bieden als 
we nu ook doen. Maar dat niet alleen, 
stelt Seip. ‘Pensioenregelingen en andere 
cao-regelingen worden ook aangepast. 
Wij kunnen hierover adviseren. En nog 
een laatste effect: voor de werkgever 

betekent dit dat hij nog meer werknemers 
zal moeten re-integreren. Zijn re-integra-
tielast gaat omhoog. Ook daarover geven 
wij graag advies.’ 

HUIDIGE WETGEVING

Dat de regels voor werkgevers iets 
versoepeld worden, is een logische 
reactie op de jaren waarin werkge-
vers en werknemers het in de sociale 
wetgeving steeds zwaarder voor de 
kiezen kregen. Een overzicht van wet-
ten die nog steeds impact hebben. 

De Wet Pemba uit 1998 introduceerde 
voor het eerst premiedifferentiatie en het 
dragen van eigen risico. ‘De financiële 
risico’s worden bij de werkgever gelegd’, 
legt Seip uit. ‘Als een werkgever meer 
verzuim heeft dan betaalt hij óf meer 
premie óf heeft hij als eigenrisicodrager 
zwaardere lasten. Op basis hiervan heeft 
Loyalis nieuwe producten ontwikkeld. De 

werkgever/eigenrisicodrager kan zich 
bij ons verzekeren tegen de risico’s. 
Voor de belastingdienst moet de 

werkgever die eigenrisicodrager wil 
zijn een garantie overleggen. Ook 

deze garantieverklaring verzorgen wij.’

De Wet verbetering poortwach-
ter uit 2002 maakte werkgever en werk-
nemer volledig verantwoordelijk voor 
de verzuimbegeleiding en re-integratie. 
‘Werkgevers kunnen ons consulteren 
over een goede aanpak. Wij kennen een 
re-integratiesubsidie voor alle werkgevers 
die bij ons een arbeidsongeschiktheids-
verzekeringscontract hebben en we doen 
casemanagement om de schadelast te 
beheersen.’ De WVLZ (2004) maakte 

de financiële last nog wat moeilijker te 
dragen. ‘Eerst was de werkgever maar één 
jaar verantwoordelijk, met de WVLZ werd 
dat twee jaar.’ 

In 2006 verving de WIA, de Wet 
werk en inkomen naar arbeids-
vermogen, de WAO. De WIA stelt 
strengere eisen aan arbeidsongeschikt-
heid en brengt werknemers grotere 
inkomens risico’s. Loyalis heeft hierop 
haar arbeids ongeschiktheidsverzekering 
voor werknemers aangepast: voor werk-
nemers kan deze verzekering een flink 
deel van de financiële pijn bij arbeids-
ongeschiktheid wegnemen. 
  
Door de Wet verhoging AOW-leef-
tijd (2012) gaat onze AOW-leeftijd 
stapsgewijs omhoog naar 67 jaar en 
ouder. Loyalis heeft hier zijn producten 
op aangepast. ‘Bovendien’, vult Seip aan, 
‘betekent langer werken soms ook dat het 
werk oudere werknemers zwaarder gaat 
vallen. Werkgevers helpen we graag met 
onze vitaliteitsprogramma’s om hun me-
dewerkers gemotiveerd en hun organisatie 
gezond te houden.’

De Wet Bezava uit 2013 staat voor Wet 
beperking ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheid vangnetters. ‘Voor werkgevers 
werden de verplichtingen en lasten bij ver-
zuim steeds zwaarder’, ziet Seip. ‘De Wet 
Bezava draagt daaraan bij, want de werk-
gever krijgt nu ook de lasten van de zieke 
flexwerkers voor de kiezen. Fijn voor 

werkgevers om te weten dat flexwerkers 
ook onder onze arbeidsongeschiktheids-
verzekering vallen. Bovendien helpen 
we werkgevers met onze consultancy om 
flexwerkers gezond te houden, zodat zij 
minder verzuimen.’ De toevoeging 
van WGA-flexwerkers aan het 
eigen risico WGA uit 2017 was het 
sluitstuk van de Wet Bezava.  

De Wet werk en zekerheid uit 2015 
regelt allerlei zaken, waaronder wijzigin-
gen in het ontslagrecht. ‘Denk maar aan 
werkgevers in het onderwijs die sinds de 
WWZ een ontslagvergunning nodig heb-
ben bij ontslag wegens langdurige arbeids-
ongeschiktheid. Loyalis heeft de regels uit 
deze wet verwerkt in zijn kennisbank en 
kan werkgevers hierover prima adviseren.’ 

In 2016 kwam de Autoriteit Persoonsge-
gevens met de aanscherping van de 
privacy bij de verzuimbegelei-
ding. ‘Privacy bij ziektebegeleiding is 
echt een balanceeract’, meent Seip. ‘Wij 
geven werkgevers met cursussen en con-
sulten handvatten om met de werknemer 
een verzuimgesprek te voeren zonder dat 
ze de privacyrichtlijnen overtreden. Zo 
mag de manager niet vragen wat er aan 
de hand is als de werknemer zich ziek 
meldt. Wat wel mag: wanneer denk je weer 
aan het werk te kunnen? En: wil je er nog 
meer over kwijt? De laatste vraag moet de 
toon hebben van een hulpaanbod. Want 
bij elke vorm van dwang ben je echt in 
overtreding.’

Dossier
Sociale wetgeving
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Hoe leuk je werk ook is, er zijn beroepen 
die zó veel van je vragen dat doorwerken 
tot je 67ste geen vanzelfsprekendheid 
is. Loyalis heeft een product ontwikkeld 
dat het voor onder meer werknemers 
met zware beroepen mogelijk maakt om 
eerder te stoppen: het Loyalis Collectief 
Extra Pensioen.  

‘Met het nieuwe Loyalis Collectief Extra 
Pensioen kunnen we werkgevers helpen om 
werknemers met zwaar werk een steuntje in 
de rug te geven’, vertelt business developer 
Milko Mullenders van Loyalis. ‘Het product 
kan echter ook worden gebruikt om een 
netto spaarregeling te faciliteren vanuit de 
werkgever. Voor welk doel dan ook.’

Regeling voor 
ambulancepersoneel
Ambulancezorg Nederland (AZN) bena-
derde Loyalis in 2017 om mee te denken 
over een vervanging voor de levensloop-
regeling Ambulance die eind 2021 afloopt. 
‘Het kabinet heeft de fiscaal voordelige 

‘Vervroegd pensioen voor werknemers 
met zware beroepen blijft mogelijk’

levensloopregeling in 2012 afgeschaft’, licht 
 Mullenders toe. ‘Ambulancezorg Nederland 
wil dat ambulancemedewerkers die onder 
de overgangsregeling FLO (functioneel 
leeftijdsontslag) vallen en deelnemen aan 
de huidige levensloopregeling ook na 
2021 de mogelijkheid houden om eerder 
te stoppen met werken. Mét behoud van 
de garanties die de levensloopregeling ze 
nu biedt. En dat doen we met het Loyalis 
Collectief Extra Pensioen. Met het product 
geven we, net als met de levenslooprege-
ling, uitvoering aan de FLO-overgangs-
regeling voor ambulancemedewerkers uit 
2006. Werknemers die nog onder deze 
regeling vallen, kunnen eerder stoppen 
met werken en krijgen vanuit de werkgever 
gedurende die jaren een gegarandeerde, 
bruto- uitkering van zeventig procent van 
hun loon.’

Brutogaranties, netto- 
uitkering
Ambulancemedewerkers in de levens-
loopregeling die niet vóór 2022 met 

vervroegd pensioen gaan, kunnen per 1 
juli 2018 overstappen naar het Loyalis 
Collectief Extra Pensioen. Alle garanties 
van de FLO-overgangsregeling blijven 
dan overeind. Werkgevers dragen per 
werknemer evenveel bij aan de nieuwe 
regeling als aan de oude. Mullenders: 
‘Maar anders dan de levensloopregeling 
is Loyalis Collectief Extra Pensioen een 
nettoregeling: zowel inleg als uitkering 
zijn nettobedragen.’ Loyalis hanteert 
een vast bruto-nettopercentage om de 
jaarlijkse werkgeversinleg te bepalen. 
Dat geld wordt belegd in speciale fondsen 
die de werkgever eventueel aanvult als 
het bedrag aan het eind van de looptijd 
onvoldoende is voor de gegarandeerde 
uitkering. ‘Die is bruto onveranderd, 
zodat ook met het nieuwe product aan de 
eisen in de FLO-overgangsregeling wordt 
voldaan.’ Loyalis en AZN hebben al deze 
afspraken vastgelegd in een raamover-
eenkomst. ‘We staan nu op het punt alle 
werkgevers uit de sector te benaderen om 
verdere uitleg te geven.’

Column

 De sociale zekerheid:  

een rozentuin?
Dit nummer van Loyaal staat in het teken van de sociale zekerheid: een 
gigantisch en ingewikkeld domein met heel veel gezichtspunten. Ik noem 
hier slechts de inkomensbescherming, de activering, de bedrijfsvoering 
en de overheidsfinanciën. U zult er ongetwijfeld nog enkele aan kunnen 
toevoegen. 

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het stelsel in de loop van de ach
ter ons liggende decennia voortdurend is veranderd, waaronder een aantal 
malen zeer ingrijpend. En het kan niemand ontgaan dat er voortdurend 
wordt gesleuteld aan de regels, soms zelfs meerdere keren per jaar. Regel
matig strijden daarbij grote belangen om voorrang. 

Neem het volgende actuele voorbeeld. Uit het oogpunt van effectivi
teit legt de overheid de verantwoordelijkheid voor de beperking van 
arbeidsongeschiktheid maximaal neer bij de werkgever en de werknemer. 
Logisch, maar de hiermee gepaard gaande hoge lasten voor de onder
neming blijven een bron van protest. En de werkgever moet hierbij ook 
nog zorgvuldig tussen de strenge regels die de privacy van de werknemer 
beschermen door laveren. En die regels zijn meer dan een ‘Nederlandse 
hobby’, het is inmiddels een Europese verordening. 

Grote uitdagingen dus waarbij partijen zoals Loyalis u graag behulpzaam 
zijn. Het was al niet eenvoudig en met de aangekondigde wijzigingen zal 
het dat ook niet worden. Maar wie heeft ons een rozentuin beloofd? In 
ieder geval niet zonder doornen. Gestaag acteren, maar voorzichtig aan 
is dus het parool, zoals een curlingsteen die op weg is naar de dolly. Wij 
vegen graag voor u.

Rien Seip
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Praktijkverhaal

Strukton Civiel wilde de civiele 
markt zo klantgericht mogelijk 
benaderen. Daarom besloot het 

bedrijf om de markt voortaan als één 
organisatie tegemoet te treden. Voor de 
regiobedrijven betekent dit dat zij vanaf 
1 januari 2019 allemaal naar buiten treden 
als Strukton Civiel. ‘Maar de eenheid zit 

ook in de manier waarop wij willen en 
kunnen samenwerken’, vertelt Eberson. 
‘Het gaat bijvoorbeeld over hoe onze 
processen en systemen zijn ingericht, 
hoe we georganiseerd zijn en hoe we ons 
daarin gedragen. Dat betekent dat we ook 
onze zaken intern goed op orde moeten 
hebben.’

BLIJVEN LEREN
Een geharmoniseerd functiehuis en ge-
harmoniseerde arbeidsvoorwaarden zijn 
vanuit HR-perspectief een voorwaarde 
voor één organisatie. Een uitdaging, maar 
per 1 juli is het nieuwe functiehuis gereed. 
Voor de implementatie van het functiehuis 
sprak HRM met veel medewerkers een-
op-een over de invulling. ‘We voeren een 
continue dialoog, waarbij de medewerker 
verantwoordelijk is voor zijn of haar 
ontwikkeling en Strukton Civiel voor de 
facilitering.’

Het functiehuis, met de typerende bena-
ming Het Glazen Huis, is exemplarisch 

Hoe smeed je meerdere deelbedrijven om tot één 
werkmaatschappij? En wat zijn de gevolgen voor 
de medewerkers? Manager HRM Chantal Eberson 
vertelt over de uitdagingen waar Strukton Civiel 
voor staat.

“Wie er niet 
voor kiest om 
zijn kop in het 
zand te steken, 

kan keuzes 
maken”

Strukton heeft een passie voor 
technologie en focust op rail en civiel
gerelateerde werkzaamheden en door 
technologie gedreven specialismen. 
Het bedrijf onderscheidt zich met een 
aantal unieke specialismen voor de 
markten railsystemen, civiele infra
structuur en techniek en gebouwen. 
Met zijn technologie en specialismen 
wil Strukton bijdragen aan een sector 
die instaat voor kwaliteit en veiligheid 
van spoorvervoer, weginfrastructuur en 
technische installaties en gebouwen. 
Opdrachtgevers bevinden zich zowel 
binnen Europa als ook steeds meer 
daarbuiten. Het bedrijf telt circa 
6.500 medewerkers. Strukton Civiel is 
onderdeel van Strukton en heeft 1.200 
werknemers. Strukton Civiel biedt 
infrastructuuroplossingen en specialis
men aan voor de civiele markt.

voor de transparante communicatie. En 
die transparantie is weer het logische 
gevolg van de kerncompetenties die 
Strukton Civiel heeft geformuleerd: 
klantgerichtheid, samenwerken en 
leervermogen. Eberson is enthousiast: 
‘De competenties zijn logisch met elkaar 
verbonden. Strukton is primair een 
klantgerichte organisatie, maar dat kun 
je extern alleen waarmaken als dat intern 
wordt gedragen. Ware klantgerichtheid 
lukt niet zonder samenwerking, zeker niet 
bij een projectorganisatie als de onze. 
Leervermogen tenslotte is niet alleen per-
soonlijke ontwikkeling, maar ook blijven 
leren van elkaar. We willen het vandaag 
beter doen dan gisteren.’ 

Ook de eigen verzekeringen van de 
deelbedrijven behoren tot het verleden. 
Strukton Civiel koos in het kader van de 
harmonisatie bijvoorbeeld voor de WIA 
Excedent Verzekering van Loyalis, die 
een aanvulling op de WIA-uitkering biedt. 
Hiermee zorgt Strukton ervoor dat haar 
werknemers hun levensstijl kunnen behou-
den, ook wanneer zij arbeidsongeschikt 
raken. De verzekering geldt nu voor alle 

UTA-medewerkers (Uitvoerend Technisch 
Administratief) van Strukton Civiel. 

VERWACHTINGEN 
Naast de harmonisatie ziet Eberson op de 
langere termijn twee belangrijke uitdagin-
gen: duurzame inzetbaarheid en schaarste 
op de arbeidsmarkt. ‘De pensioengerech-
tigde leeftijd verschuift, dus daarbij is de 
vraag hoe je mensen duurzaam begeleidt 
tot de pensioengerechtigde leeftijd. Voor 
wat betreft schaarste is het belangrijk 
om mensen niet alleen op de juiste plek 
te krijgen, maar ook te behouden. Juist 
bij een projectorganisatie als Strukton 
Civiel is het belangrijk dat mensen zich 
een aantal jaar committeren. Aan een 
project is soms wel een traject van twee 
jaar voorafgegaan. De klant is dan niet 
gebaat bij personeelswisselingen maar 
heeft behoefte aan continuïteit. We moe-
ten bij deze uitdagingen het belang van 
de medewerkers centraal stellen. Zij zijn 
het kapitaal van de organisatie. Zonder 
medewerkers geen klantgerichtheid.’

Chantal Eberson

‘ Onze medewerkers 
zijn ons kapitaal’
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