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Voorwoord

Vitaal op de werkvloer

jĳ , je pensioen en

'Voorkomen blijft beter 
dan genezen'

Net als iedere werkgever heeft 
Loyalis te maken met ver-
zuim en arbeidsongeschikt-

heid.  Onder de titel ‘de Kunst van het 
 Werken’ houden we ons eigen perso-
neel fit en fit for the job. We beschik-
ken over een uitgebreid keuzemenu 
voor werknemers: van stoelmassage tot 
persoonlijke loopbaanontwikkeling.

Arbeidsongeschiktheid blijft een punt 
van zorg voor iedere werkgever. Het 
aantal mensen in de WIA groeide vorig 
jaar met 12 procent. Zijn werknemers 
langdurig en gedeeltelijk arbeids-
ongeschikt, dan dragen veel grote 
werkgevers het eigen risico voor de 
WGA, Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikten. Bedrijven en 
organisaties zitten daarmee zelf aan 
het stuur om verzuim en arbeids-
ongeschiktheid tegen te gaan. Wij 
helpen werkgevers daarbij. We dekken 
financiële risico’s voor hen af. En via 
Kennis & Consult bieden we trainingen 
en coaching aan om verzuim te beper-
ken en werkplezier te vergroten. 

De overheid heeft de WGA op 1 januari 
aangepast. Het onderscheid tussen 
WGA-vast en WGA-flex is geschrapt. 
Een begrijpelijke stap, want bedrijven 
en organisaties hebben vandaag de dag 
een bonte mix van vast, flexibel en ex-
tern personeel. De consequentie is dat 
werkgevers alleen voor het volledige 
WGA-risico van vast én flexibel perso-
neel eigenrisicodrager kunnen zijn.

Het was de afgelopen tijd best span-
nend hoe deze wetswijziging uit zou 
pakken. Valt het risico mee of is het als 
werkgever niet te dragen? Bij Loyalis 
zien we dat volop werkgevers in over-
heid, onderwijs en bouw eigenrisico-
drager blijven, voor álle medewerkers.

Maatwerk bieden
Mocht een werknemer langdurig ziek 
zijn, dan merken wij dat een uitkering 
en persoonlijke begeleiding hard nodig 
kunnen zijn. Verzekeren geeft rust 
en zekerheid. Met onze collectieve 
contracten voor een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering proberen we maat-
werk te bieden voor werkgever en 
werknemer. 

Maar het ideaal blijft natuurlijk een ge-
zonde en vitale werknemer. Iemand die 
zich blijft ontwikkelen en zelfredzaam 
is. Dus een positieve oproep aan werk-
nemers vind ik op zijn plaats: werk 
aan jezelf! Want arbeidsongeschiktheid 
voorkomen, blijft beter dan genezen.

Peter van Wageningen 
algemeen  directeur
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Stichting VierTaal 
koestert haar 
medewerkers
Stichting VierTaal biedt openbaar onder-
wĳ s en begeleiding aan leerlingen met 
een communicatieve en/of auditieve 
beperking. Een deel van de leerlingen is 
gediagnosticeerd met een autismespec-
trumstoornis. VierTaal geeft ze net dat 
beetje extra aandacht én ondersteuning.  

'Wĳ  bestaan pas twee jaar, dus dat brengt 
de nodige HR-uitdagingen met zich mee', 
vertelt P&O-adviseur Oesha Gopisingh. 
'De belangrĳ kste is dat wĳ  net als andere 
onderwĳ sinstellingen aanlopen tegen het 
lerarentekort. Misschien bĳ  ons nog wat 
meer toegespitst, want niet elke leraar wil 
of kan bĳ  ons werken. Mensen denken 
goed na voordat ze deze stap zetten. Daar 
staat tegenover dat medewerkers die bĳ  
ons werken erg gemotiveerd zĳ n om het 
beste uit zichzelf én de leerlingen te halen.'
Hebben de medewerkers eenmaal gekozen 
om bĳ  VierTaal te werken, dan moeten 
ze natuurlĳ k gekoesterd worden. Met de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering van 
Loyalis bĳ voorbeeld. 'We informeren de 
medewerkers over de mogelĳ kheden en 
daar wordt goed gebruik van gemaakt. Veel 
medewerkers hebben geen idee van de 
risico’s van hun werk en de dekking van 
deze risico’s. Loyalis heeft veel kennis en 
weet dat uitstekend op de medewerkers 
over te brengen. De Loyalis-medewerkers 
zĳ n bovendien goed bereikbaar, zowel 
onze accountmanager als de backof ce. Ze 
zĳ n heel behulpzaam en denken graag met 
ons mee.' Misschien opent die tevreden-
heid wel weer nieuwe mogelĳ kheden. 
'Vitaliteit staat voor 2018 op de agenda. 
Een goed gesprek met Loyalis kan ons 
wellicht weer wat wĳ zer maken.' 

In Beeld Stichting VierTaal 4

Stichting VierTaal is actief in de regio’s Amsterdam, Den Haag en het noorden van Noord-Holland. 
Er werken ruim 450 medewerkers, die in totaal negen basisscholen en drie scholen voor voortgezet 
onderwĳ s bedienen. Daarnaast heeft VierTaal drie vestigingen voor de ambulante dienstverlening.
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Loyalis’ merkverhaal is uit. Onze 
corporate story vertelt waar wij 
voor staan en gaan, en hoe wij onze 
klanten, zowel aan werkgevers- als aan 
werknemerszijde, willen bedienen. 

Bekĳ k de video met 
ons merkverhaal op www.loyalis.nl/
werkgevers/over-loyalis/

Kort nieuws

Ons merkverhaal in beeld

Werknemers zijn zich steeds bewuster 
van hun pensioen: waar kunnen ze 
straks op rekenen en wat moeten ze 
daarvoor regelen? Vaak staan ze daarbij 
onvoldoende stil bij onverwachte 
gebeurtenissen zoals scheiding, ontslag, 
arbeidsongeschiktheid of overlijden.
De cursus ‘Pensioenmomenten in de 
praktijk’ is speciaal voor alle P&O- en 
HR-medewerkers die in hun werk te 
maken hebben met pensioenvragen 
en vertrekregelingen, die relevante 
pensioenmomenten willen herkennen en 
medewerkers proactief willen adviseren. 

In de cursus gaat u praktijkgericht 
aan de slag met de theorie in twee 
levensloopscenario’s.

Datum:  dinsdag 21 november
Locatie:  Apollo Hotel Breda City 

 Centre
Kosten:  voor abonnees van de 

SZ-wĳ zer € 275,00, 
voor niet-abonnees € 325,00

Meer weten? www.sz-wĳ zer.nl/
cursussen-en-bĳ eenkomsten

Cursus:
Pensioenmomenten in de praktĳ k
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Zodra een medewerker zich ziekmeldt, 
treedt de Wet verbetering poortwachter 
in werking. Voorafgaand aan de WIA-
claimbeoordeling toetst UWV of 
werkgever en werknemer voldoende 
re-integratieresultaat hebben bereikt. U 
als werkgever registreert de verzuim-
duur en bepaalt de hoogte van de loon-
doorbetaling. Dat blijkt in de praktijk 
best ingewikkeld, ook als u behoorlijke 

Wat u nog niet wist 
over de ‘Poortwachter’

basiskennis heeft van de Wet verbetering 
poortwachter. Deze praktijkgerichte 
themabijeenkomst voor P&O- en HR-
medewerkers, met basiskennis, gaat 
dieper in op onderwerpen als het borgen 
van de privacy van de medewerker, 
bijzonderheden rondom ziekte als 
gevolg van zwangerschap en hoe dit 
werkt bij eigenrisicodragers.

Dinsdag 7 november: 
Apollo Hotel Breda City Centre

Donderdag 9 november: 
City Lounge Apeldoorn

Kosten:  gratis voor abonnees 
van de SZ-wĳ zer, niet-abonnees 
€ 300,00

Meer weten? www.sz-wĳ zer.nl/
cursussen-en-bĳ eenkomsten

Loyalis is top performer 
verantwoord beleggen
Vol trots kunnen wij melden dat we de meest 
maatschappelijk verantwoorde middelgrote verzekeraar 
van Nederland zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de 
VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame 
Ontwikkeling). 

Lees meer op 
www.loyalis.nl/verantwoord-beleggen

Loyalis bestaat 15 jaar
... dat vieren we samen met u!
Wij bestaan 15 jaar! En omdat wij ‘loyaal’ zijn naar 
u als klant, willen wij graag iets extra’s voor u doen. 
Dus hebt u een opdracht of klus waar u al lang niet aan 
toe komt: bankjes die een lik verf kunnen gebruiken, 
slootjes die moeten worden schoongemaakt, auto's die 
gewassen moeten worden? Op 4 november stropen wij 
onze mouwen op voor een activiteit waar u nog niet de 
tijd voor hebt kunnen nemen. Het liefst iets waarmee wij 
u echt kunnen helpen.

Geef uw opdracht of klus 
aan ons door op de site 
www.loyalis.nl/15jaar
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Langer doorwerken bĳ  zware beroepen

Zwaar beroep? 
Eerder met pensioen

Het is momenteel een hot item: werknemers 
met zware beroepen die door de verhoogde 
pensioen leeftĳ d uitvallen voordat ze de 
pensioengerechtigde leeftĳ d bereiken. Met 
alle gevolgen van dien, zowel voor hun leven 
als voor hun inkomen. Een groeiend probleem 
gezien de almaar stĳ gende pensioenleeftĳ d.

Het Pensioenfonds Metaal & Techniek 
trok deze zomer aan de bel: het aantal 
nieuwe arbeidsongeschikten in hun sector 
is verdubbeld sinds de pensioenleeftijd 
verhoogd is. Veel medewerkers zijn jong 
begonnen met werken, niet zelden al op 
hun zeventiende, en zij houden het fysiek 
zware werk lichamelijk niet vol tot hun 
68ste levensjaar. 

Zware beroepen
Het is een probleem dat veel breder is 
dan de metaal- en techniekbranche. 
 Stukadoors, schilders, vissers, dak-

jaar
2015* 2006

Totaal

Cultuur, milieu- en overige dienstverl…

Handel en reparatie

Horeca

Vervoer, opslag en communicatie

Industrie, delfstoffen, energie en water

Financiële instellingen

Openbaar bestuur en overheidsdienst…

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Gemiddelde pensioenleeftĳ d van werknemers naar bedrĳ fstak

Bron: Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder, Centraal Bureau voor de Statistiek
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dekkers, schoonmakers, brandweer- en 
 ambulancemedewerker: zij hebben 
allemaal officieel een zwaar beroep. De 
kans dat zij ziek worden en in de WIA 
belanden voordat ze hun pensioenge-
rechtigde leeftijd gehaald hebben, is 
twee maal hoger dan het Nederlandse 
gemiddelde. En uit onderzoek van UWV 
blijkt dat 55-plussers tien keer zoveel 
kans hebben op arbeidsongeschiktheid 
dan mede werkers jonger dan 25 jaar. 
Neem de stucadoors: jaarlijks valt maar 
liefst 11 procent van de stukadoors ouder 
dan 55 jaar uit. Volgens berekening van 
het  Economisch Instituut voor de Bouw 
betekent dit dat maar een derde van deze 
groep doorwerkt tot de pensioengerech-
tigde leeftijd.  

Eerder stoppen met 
werken
Maar liefst 2 procent van de Nederlandse 
werknemers heeft officieel een zwaar 
beroep. Een vervroegd pensioen zou een 
oplossing kunnen bieden. Het gaat om 
150.000 mensen van in totaal 7,5 miljoen 
werkenden. Als de overheid besluit voor 
deze groep de AOW-leeftijd met vijf jaar 
te vervroegen, kost dat circa 200 miljoen 
euro per jaar. Maar de overheid lijkt (nog) 
niet genegen tot zulk soort  maatregelen. 

Daarom kijkt Loyalis momenteel samen 
met werkgevers en cao-partijen naar de 
mogelijkheden van een nieuw product, 
dat werknemers de gelegenheid geeft 
eerder te stoppen met hun zware werk, 
zonder hun financiële zekerheid te 
 verliezen. 
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Praktĳ k   Over een intensieve en succesvolle integratie

Vitaliteit 
opgepakt door 

eigen personeel

10

Bĳ  een ambtelĳ ke fusie worden de ambtelĳ ke organisaties 
van samenwerkende gemeenten samen gevoegd. Zoals in 
Hillegom, Lisse en Teylingen, die dit jaar verenigd zĳ n in 
HLTsamen. Algemeen directeur Juul Covers trekt lessen uit 
een ‘intensieve en succesvolle’ reorganisatie.

>

Het kabinet Rutte II ruimde in het regeerakkoord 
een plekje in voor gemeentelijke herindeling. Als 
gemeentes zouden groeien tot minstens 100.000 
inwoners zou dat een flinke kostenbesparing kunnen 

opleveren. Tegelijkertijd lijkt gemeentelijke schaalvergroting 
noodzaak, omdat het takenpakket veel complexer is geworden 
met de verantwoordelijkheid voor onder meer jeugdzorg, lang-
durige zorg en de sociale dienst.

Maar de praktijk is weerbarstiger. Hoewel het aantal gemeenten 
in ons land sinds de jaren 80 is gehalveerd, hebben de overge-
bleven 388 gemeenten gemiddeld maar een dikke 43.000 inwo-
ners. En daarom staan gemeentelijke en ambtelijke fusies in alle 
uithoeken van Nederland op de politieke agenda. 

Zo ook in de Duin- en Bollenstreek. In 2006 zag daar de nieuwe 
gemeente Teylingen het levenslicht – een samengaan van Sas-
senheim, Voorhout en Warmond. Op 1 januari 2017 volgde een 
ambtelijke fusie van Teylingen met Hillegom en Lisse. Onder 
de naam HTLsamen bedienen ze nu zo’n 80.000 inwoners ten 
noorden van Leiden. De ambtelijke organisatie is verdeeld 
over vijf locaties, telt 480 medewerkers en ondersteunt de drie 
afzonderlijke colleges en gemeenteraden. Hoe ingewikkeld deze 
reorganisatie ook op het eerste gezicht lijkt, de meeste mede-
werkers wilden deze samenvoeging, weet Juul Covers, een van 
de drie directeuren. 

Succesfactoren
Veel profijt heeft HTLsamen gehad door een kijkje te nemen bij 
andere gemeenten. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 
zijn bijvoorbeeld in 2014 op ambtelijk niveau samengegaan. 
Ook een heldere boodschap helpt: als gezamenlijke organisatie 

ben je minder kwetsbaar, zijn de kosten beter te beheersen en 
verbetert de kwaliteit van de dienstverlening. ‘We monitoren ook 
of we deze verbeterslagen echt maken’, weet Covers. 

‘We hebben de afgelopen twee jaar zoveel mogelijk medewer-
kers laten meebouwen aan de nieuwe organisatie en daarom is 
het in mijn ogen een succes geworden’, zegt Covers. 
Alle medewerkers kregen een werkgarantie. Maar zijn er dan 
geen ontevreden medewerkers? ‘Zo’n tachtig procent heeft een 
vergelijkbare functie, tien procent heeft een mooiere functie en 
tien procent kreeg niet waar ze op gehoopt had’, zegt Covers. 
‘Dan neem je dus ook afscheid van mensen die hun vleugels 
uitslaan.’

Voor eigen rekening
Een gemeentelijke herindeling is in de wet verankerd met bij-
behorende regelgeving en financiële middelen. Een ambtelijke 
fusie is voor eigen rekening en naar eigen inzicht. Covers: ‘Na 
een volledige gemeentelijke fusie, kun je onze samenwerking als 
de next best beschouwen. We werkten als gemeenten al intensief 
samen en kunnen onze slagkracht nu verder verbeteren. In de 
praktijk blijkt dat we op heel veel dossiers samenwerken tot vijf 
meter voor de streep, waarna ruimte is voor lokale verschillen in 
de drie gemeentes.’

De afgelopen twee jaar is er veel aandacht geweest voor weer-
standen of onbekendheid met de nieuwe organisatie. Covers: 
‘We hebben ruimte en geld beschikbaar gesteld voor het oplei-
den en ontwikkelen van personeel, van cursussen op individueel 
niveau tot teamvorming. Al met al heeft deze samenvoeging 
1,9 miljoen euro gekost. Op een totale begroting van ruim 190 
miljoen euro valt dat bedrag wel mee, vind ik.’
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Praktĳ k

Als de directeur de klok terug kon draaien, wat zou hij dan 
anders hebben gedaan? ‘Het selectieproces voor de nieuwe 
organisatie hebben we volledig uitbesteed, met uitzondering van 
de keuze voor leidinggevenden. Dat is goed voor de objectiviteit 
van de procedure, maar heeft vele tonnen en heel veel tijd ge-
kost. Dat zou ik nu anders doen.’

Breed pakket
Met de samenvoeging zijn ook allerlei verschillende (collectieve) 
arbeidsverzekeringen bij één P&O-team gekomen. Een breed 
pakket; van pensioenregelingen voor bestuurders tot arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen voor ambtenaren. ‘We konden 
bijvoorbeeld wel collectieve afspraken maken over een blanco 
acceptatie, maar mensen moesten vervolgens toch gezondheids-
vragen beantwoorden. Dat vonden veel medewerkers raar’, zegt 
beleidsadviseur Jos van der Klugt. Volgens hem zijn op het ge-
bied van communicatie tussen werkgever en verzekeraar verdere 
verbeteringen mogelijk. ‘Een volgende keer zou ik eerder om 
tafel gaan met Loyalis: wat hebben we allemaal in huis en wat 
willen we?’

De deskundigheid van P&O-medewerkers op verzekeringsgebied 
slinkt, constateert Van der Klugt. Dat komt met name omdat 
personeelsleden zelfredzamer worden en de mogelijkheden 
om te verzekeren groeien. Online rekenprogramma’s van ver-
zekeraars en pensioenfondsen vindt Van der Klugt daarom een 
handige hulpmiddelen om medewerkers voor te lichten over de 
financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid of een vervroegd 
pensioen. En om hen keuzes te laten maken.

Commitment
Heldere en transparante communicatie. Zelfredzaamheid. Het 
zijn ook terugkerende thema’s in de HLTsamen-organisatie. ‘We 
hebben tijdens de reorganisatie medewerkers met bijpraatsessies 
meegenomen in het hele traject. De ondernemingsraad heeft een 
plek gekregen bij de selectie van leidinggevenden’, illustreert 
Covers. ‘Daarmee creëer je commitment.’

De duurzame inzetbaarheid van personeel krijgt volop aan-
dacht. Direct na de reorganisatie liep het ziekteverzuim even 
wat op, maar dat is inmiddels weer gedaald. In de toegenomen 
flexibiliteit van werken zit het risico dat betrokken ambtenaren 
te veel uren draaien. ‘Er klinkt geen gong, als je moet beginnen 
of als je kunt stoppen met werken. En omdat we als ‘goede werk-
gever’ vitaliteit belangrijk vinden, proberen we het maximale te 
doen om een gezond werkklimaat te bewerkstelligen’, conclu-
deert Covers. ‘Met elkaar vinden we dat arbeidsongeschiktheid 
slecht is voor iedereen.’

Intern is een vitaliteitsprogramma opgezet waaraan veertig 
medewerkers zelf invulling geven met bijvoorbeeld voedingstips 
en sportactiviteiten. Covers: ‘We zijn een lerende organisatie en 
deze voorlopers zijn onze ambassadeurs van een vitale werkom-
geving.’

Tips van Loyalis
• Meld een overgang zo snel mogelĳ k. Uw 

onverzekerde medewerkers hebben 6 maanden 
de tĳ d na de overgang om blanco in te stappen.

• Laat Loyalis tĳ dig aansluiten bĳ  een 
informatiebĳ eenkomst voor uw medewerkers. 
We kunnen een presentatie geven en/of vragen 
beantwoorden.

12 Column

De reeks wettelĳ ke maatregelen met 
als doel de instroom in de arbeidson-
geschiktheid te beteugelen is indruk-
wekkend. Het is ook niet moeilĳ k om 

de voorbeelden te geven van vallen en opstaan: 
diverse maatregelen werden na negatieve evaluatie 
of protest uit de samenleving aangepast of weer 
ingetrokken. Onder de streep bleken de resultaten 
uiteindelĳ k goed. De belangrĳ kste pĳ lers: verso-
bering van uitkeringen en de verantwoordelĳ kheid 
voor preventie en re-integratie neerleggen bĳ  
werkgever en werknemer, dit in combinatie met 
privatisering van de  nanciering. 

Private dienstverleners en verzekeraars hebben 
een belangrĳ ke rol gekregen. Het is interessant dat 
juist op dit laatste punt er tegenkrachten op gang 
komen. De verantwoordelĳ kheid en de  nanci-
ele risico’s van de werkgever worden door veel 
ondernemers als te knellend ervaren. Een  inke 

politieke worsteling hiermee valt te verwachten. Het 
gaat immers om een pĳ ler van het systeem en het 
is griezelig daaraan te morrelen, juist in moeilĳ ke 
tĳ den. Never change a winning team. 

Maar precies daarin zit ook de onzekerheid. Weten 
we wat wel en niet goed werkt en wat de werkelĳ ke 
oorzaken zĳ n van de hoge instroom? Onvoldoende, 
vrees ik. We leven bovendien in een tĳ d van “al-
ternative facts” en terugkerende discussie over de 
betrouwbaarheid van sociaalwetenschappelĳ k on-
derzoek. Overhaaste diagnoses en beleidsbeslissin-
gen liggen opnieuw op de loer. Als de eerste helft 
van een voetbalwedstrĳ d niet naar wens verloopt, is 
vervanging van de spelers niet vanzelf de oplos-
sing. Er kan ook sprake zĳ n van tĳ delĳ ke tegenslag. 
Naar mĳ n smaak moeten we ons vooral richten op 
de gevolgen van het langer doorwerken. En het 
versoberen van uitkeringen, een geliefd instrument, 
heeft zĳ n sociale en morele grenzen. Wat vindt u?

Rien Seip 
adviseur sociale zekerheid bij Loyalis

Het aantal arbeidsongeschikten in Nederland stĳ gt. Eind jaren 80 
gebeurde dat ook. Toen was de situatie heel alarmerend. In zekere zin 
was er sprake van een “dutch disease”, een duiding die bekend is uit 
de economie, maar die ook wel is losgelaten op de sociale zekerheid. 
Naar aanleiding van die eerste “hausse” is onze manier van denken over 
sociale zekerheid gedraaid. Dat heeft ons gebracht tot waar we nu staan.

Never 
change 
a winning team?
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Vitaal en tevreden voor de klas

Hoe doe je dat?

Werkdruk in het onderwĳ s

De vele vakanties van leraren zijn een bekend fenomeen. Dat 
daartegenover lange, stressvolle werkdagen staan, is bij velen 
misschien wat minder bekend. Om aandacht te vragen voor de 
problemen die ze ondervinden, hebben de leerkrachten al enkele 
malen gestaakt. Niet zozeer omdat ze lange dagen voor de klas 
staan, maar door al het werk eromheen. Ieder klokuur dat een 
leerkracht in het voortgezet onderwijs voor de klas staat, vergt 
zo’n 50 minuten aan voorbereiding, nakijken en dergelijke. In 
het basisonderwijs is die voorbereidingstijd zo’n 24 minuten. En 
dan zijn er nog de vergaderingen, werkgroepen, administratie, 
et cetera. 

Uit onderzoek van de Algemene Onderwijs Bond blijkt dat lera-
ren structureel overwerken, gemiddeld ruim zes uren per week. 
Die tijd gaat ten koste van de tijd die de leerkrachten liever zou-
den besteden aan de kinderen. Vaak werken ze daarom ’s avonds 
en in het weekend om alles af te krijgen. Want lesgeven doen de 
meeste leerkrachten vanuit een diepgewortelde passie om kinde-
ren iets bij te brengen en een goede toekomst te bieden.

Administratieve last grootste 
stressfactor
De NOS en een aantal regionale omroepen onderzochten 
begin 2017 via social media de werkdruk onder leerkrachten. 
De 700 deelnemende leerkrachten konden kiezen uit zestien 
stressfactoren. In het onderzoek noemde maar liefst 36 procent 
van de deelnemers de administratieve last als grootste oorzaak 

voor stress. Nog eens 29 procent noemde dit als tweede of 
derde oorzaak van stress. De andere factoren bleven hier ver bij 
achter. Een te groot aantal leerlingen met gedragsproblemen 
werd door 15 procent aangedragen als belangrijkste oorzaak van 
de werkdruk, 13 procent noemde de te grote klassen. Leeftijd, 
ervaring en geslacht van de leerkracht bleken niet van invloed op 
hoe de werkdruk ervaren wordt. Docenten met meer dan dertig 
dienstjaren ervaren de werkdruk en administratieve belasting net 
zo zwaar als starters. 

Vitale medewerkers
Gezonde en vitale medewerkers zijn van groot belang, zowel 
voor onze toekomstige generatie, als voor de werkgever en 
uiteraard de werknemer. Maar dat is in het onderwijs soms 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Loyalis biedt verschillende 
tools om u hierbij te helpen. Zoals de wetenschappelijk bewezen 
Index Werkvermogen, waarmee u de verhouding tussen de 
draagkracht en draaglast van individuele werknemers in kaart 
brengt. De index geeft een indicatie voor productiviteitsverlies, 
het risico op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zo kunt 
u tijdig anticiperen met preventieve maatregelen. Of neem de 
Loopbaanscan, die werknemers inzicht geeft in hun persoon-
lijke werkhouding en loopbaanambitie, en motiveert tot verdere 
ontwikkeling. En speciaal voor 55-plussers heeft Loyalis de 
Toekomstscan, die werknemers helpt om hun loopbaan krachtig 
vorm te geven of af te ronden. Belangrijk, zeker nu we allemaal 
langer moeten doorwerken. 

Goed onderwĳ s is onmisbaar voor een goed opgeleide 
nieuwe generatie. Voorwaarde daarvoor is dat leerkrachten 
vitaal en tevreden voor de klas staan. Niet alleen nu, maar 
ook op de lange termĳ n. Een grote uitdaging, gezien de 
enorme werkdruk, in zowel primair als voortgezet onderwĳ s. 
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