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Redactioneel
Vroeger was alles beter. Dat 
hoor je vaak als de werking 
van de maatschappij ter sprake 
komt. De werkelijkheid is dat 
het vroeger op veel vlakken 
vooral een stuk simpeler was. 
Mensen maakten zich druk 
om primaire levensbehoeften 
als een dak boven hun hoofd, 
brood op de plank en nieuwe 

schoenen voor de kinderen. Het 
leven was niet altijd beter en 
niet altijd makkelijker, maar 
wel veel eenvoudiger. Voor de 
meeste werkende mensen zijn 
een huis, voedsel en kleren 
tegenwoordig een zekerheid 
die altijd gegarandeerd kan 
worden. En dan ontstaat de 
vraag hoe je die zekerheid 
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Wat kunt u nu doen voor uw werknemers?
 www.loyalis.nl/werkgever

Voorwoord

Een zekere toekomst voor uw gezin
Sluit u een reisverzekering af voor-

dat u op reis gaat? Ik denk dat de 
meesten van u daarop ‘ja’ zullen 

antwoorden. Het is een veilig idee om 
te weten dat waardevolle spullen zoals 
camera’s en dure zonnebrillen verzekerd 
zijn tegen diefstal en schade. Logisch dus 
dat vrijwel iedereen voor vertrek snel 
een polis regelt.

Maar als ik u vraag: hebt u een nabe-
staandenverzekering afgesloten? Dan 
denk ik dat veel mensen het antwoord 
schuldig blijven en dat slechts een klein 
deel volmondig ‘ja’ kan zeggen. Eigenlijk 
is dat best vreemd: we denken wel na 
over de schade van het verlies van een 
fototoestel, maar staan niet stil bij wat 
het verlies van een dierbare financieel 
betekent voor het gezin.

Het is natuurlijk menseigen dat we liever 
niet stilstaan bij de mogelijkheid dat een 
partner wegvalt. Toch is het verstandig 
om dat wel te doen, vooral als diegene 

kostwinnaar is. Door nu maatregelen te 
treffen, kunt u namelijk veel ellende later 
voorkomen. Een gedwongen verhuizing, 
bijvoorbeeld, of iedere maand de eindjes 
aan elkaar moeten knopen. 

Om dergelijke situaties voor te zijn, biedt 
Loyalis nabestaanden-
verzekeringen die in aanvul-
ling op het pensioen kunnen 
worden afgesloten. De juiste 
nabestaandenverzekering 
is namelijk maatwerk. Het 
moet eventuele inkomens- 
gaten dichten, maar geen 
overlap hebben met al be-
staande aanspraken. Loyalis 
weet welke dekking verschillende pen-
sioenfondsen standaard bieden. Daarom 
kunnen wij ervoor zorgen dat de bijbeho-
rende nabestaandenverzekering daarop 
precies aansluit. Geen dubbele kosten, 
geen onzichtbare gaten maar een goede 
dekking die rust en veiligheid geeft. 
De zekerheid die een goede nabestaan-

denverzekering biedt, is een meerwaarde 
in het totale arbeidsvoorwaardenpakket. 
Het is voor medewerkers een geruststel-
lend idee dat een werkgever oog heeft 
voor het thuisfront en meedenkt over 
het verzekeren van de toekomst van hun 
gezin. Als de ‘war on talent’ losbarst, 

kan dit een voordeel zijn bij 
het aantrekken van nieuw 
personeel. Ook voor jongeren, 
want helaas kan iedereen 
ziek worden of een ongeluk 
krijgen. 

Net als bij alle verzekeringen 
is de eerste stap: goed naden-
ken over wat u zou kunnen 

overkomen en hoe u de bijbehorende 
risico’s zo goed mogelijk kunt afdekken. 
Het verlies van een zonnebril of camera 
is gemakkelijk te compenseren, maar het 
opvangen van een inkomen dat wegvalt, 
is heel wat lastiger.

Peter van Wageningen, directeur

In tijden van tegenspoed zijn 
vanzelfsprekendheden niet meer 
zo vanzelfsprekend 

kunt behouden, ook als het 
zorgvuldig opgebouwde 
systeem op losse schroeven 
komt te staan. Want in 
tijden van tegenspoed zijn 
vanzelfsprekendheden niet 
meer zo vanzelfsprekend. Daar 
wil je dus iets voor regelen, 
zodat je zeker weet dat je een 
plek hebt om te schuilen met 

je gezin, dat er elke avond een 
warme maaltijd op tafel komt 
en dat je niet met gaten in 
je kleren hoeft rond te lopen. 
Want wanneer er onheil op 

je afkomt, dat weet je niet. In 
zoverre is er niets veranderd 
ten opzichte van vroeger. Wel 
dat je tegenwoordig een beetje 
zekerheid kunt kopen voor 

jezelf en je geliefden. 
En daar kunt u als werkgever 
samen met Loyalis bij helpen.
Hoe? Dat leest u vanaf 
pagina 4.

Zorg voor 
rust en 

veiligheid 
voor uw 

werknemers
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Portret

Alfred Boot 
Directeur HR bij Dura Vermeer

Dura Vermeer denkt in 
oplossingen. Voor de 
opdrachtgevers binnen 
de bouw, waarin het 

bedrijf al bijna 160 jaar actief is, en 
net zo goed voor de eigen werkne-
mer. Dura Vermeer hecht aan goed 
werkgeverschap, stelt Alfred Boot, 
directeur HR. ‘We zijn een NV, maar 
ook een familiebedrijf. Dat zorgt 
voor een hechte band met onze 
werknemers. We willen het gewoon 
goed regelen voor ze.’
Want neem nu bijvoorbeeld het 
Anw-hiaat. Boot: ‘Veel mensen 
denken dat het niet nodig is om 
je daarvoor te verzekeren. Als ik 
overlijd, dan komt de hypotheek 
vrij en dan redden we het wel, zo is 
de gedachte. Maar is dat wel zo? Bo-

vendien, veel nabestaanden hebben 
geen recht op de Anw-uitkering of 
kunnen daar lang niet van rond-
komen. Vandaar dat we via Loyalis 
al langer een Anw-hiaatpensioen 
aanboden.’
Toch maakten van die verzekering 
maar 400 van de 2700 werkne-
mers gebruik. ‘Veel te weinig’, 
vertelt Boot. ‘We hebben binnen 
ons bedrijf jaarlijks te maken met 
zo’n vier, vijf sterfgevallen. In het 
verleden bleken de zaken voor hun 
nabestaanden niet altijd goed ge-
regeld. Vervelende situaties, die we 
voortaan willen voorkomen.’

Wijzen op risico’s
Dura Vermeer maakte er dan ook 
samen met Loyalis werk van om de 

eigen mensen op hun risico te wij-
zen. Werknemers van Dura Vermeer 
kregen een brief, met daarin enkele 
rekenvoorbeelden. Ook gaven Dura 
Vermeer en Loyalis meerdere voor-
lichtingsbijeenkomsten. 
Ondanks al die inspanningen 
bleef het aantal deelnemers in de 
aanvullende pensioenregeling laag. 
Voor Dura Vermeer en Loyalis reden 
om te zoeken naar een andere 
oplossing. Die kwam er, in de vorm 
van een collectieve regeling. Een 
product met een unieke eigen-
schap: alle werknemers van Dura 
Vermeer maken er automatisch 
gebruik van, tenzij zij geen partner 
hebben of uitdrukkelijk aangeven 
de verzekering niet op prijs te 
stellen. 
Daarnaast moesten Dura Vermeer 
en Loyalis nu uitgaan van een fic-
tieve partner, vertelt Boot. ‘De ene 
werknemer ging daardoor net wat 
minder premie betalen, een ander 
net wat meer. Werknemers die 
maandelijks €10 premie meer gin-
gen betalen, hebben we als werkge-

Bouwbedrijf Dura Vermeer uit Rotterdam biedt de 
eigen medewerkers een collectieve aanvullende 
nabestaandenpensioenregeling van Loyalis. Een 
product met heel bewust een unieke constructie, 
vertelt Alfred Boot, directeur HR bij Dura Vermeer.

‘We willen het gewoon 
goed regelen voor 
onze werknemer’
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Waarom als werkgever 
kiezen voor een 
nabestaandenregeling?

zie pagina 6

ver gecompenseerd. Dit op basis van 
een rekenmodel van Loyalis.’

Minstens 95% deelnemers
Dankzij de collectieve aanvullende 
pensioenregeling is voor 1600 van de 
2700 werknemers aanvullend part-
nerpensioen geregeld. Boot: ‘Ik weet 
zeker dat we daarmee minimaal 95% 
van onze doelgroep goed hebben ver-
zekerd. Wel vermoeden we dat er nog 
medewerkers zijn waarvan wij niet 
weten dat ze een partner hebben. 
Ik heb het dan bijvoorbeeld over de 
werknemer die als vrijgezel in dienst 
komt, later een partner krijgt maar 
ons dat niet laat weten. Die groep 
brengen we nog in beeld.’
De aanvullende pensioenregeling 
zorgt volgens Boot voor een product 
waar alle partijen baat bij hebben. 
‘De werkgever krijgt meer rust en de 
werknemer meer zekerheid. Ik denk 
echt dat aanvullende regelingen in 
deze vorm de toekomst hebben. Het 
zegt wat over je verantwoordelijkheid 
als werkgever. Die schuif je niet af, 
maar neem je vooral op je.’ <

‘Aanvullende 
regelingen in deze 
vorm hebben de 
toekomst’



Vraag 
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Aanvullende nabestaandenvoorzieningen
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De vertrekhulp 
stelt de gewenste 
vertrekroute vast

Welke regelingen voor 
partners zijn er?

Wanneer iemand overlijdt, dan heeft 
de partner mogelijk recht op een 
uit-kering vanuit de Algemene na-
bestaandenwet (Anw). Die wordt door 
de overheid via de Sociale Verzeke-
ringsbank uitgekeerd en is gebonden 
aan meerdere voorwaarden. Zo moet de 
partner zorgen voor een kind dat jon-
ger is dan 18 jaar, of zelf geboren zijn 
vóór 1 januari 1950 óf voor meer dan 
45% arbeidsongeschikt zijn. Anw geldt 
dus voor lang niet iedereen. Bovendien 
gaan andere eventuele inkomsten af 
van het bedrag aan Anw. 
Naast een Anw-uitkering is er ook het 
nabestaandenpensioen vanuit het pen-
sioenfonds. Zo bedraagt bij ABP het le-
venslang partnerpensioen 50% van het 
ouderdomspensioen van de overledene. 
Hierbij wordt fictief ouderdomspen-
sioen meegeteld over de tijd tussen 
overlijden en de pensioendatum. Ook 
voorziet de ABP-regeling in een tijdelijk 
partnerpensioen totdat de partner 65 
jaar is. Dit tijdelijk partnerpensioen is 

ook afhankelijk van het aantal deel-
nemingsjaren en bedraagt maximaal 
75% van de Anw. Bij bpfBouw bedraagt 
het levenslang partnerpensioen 70% 
van het ouderdomspensioen dat de 
overledene tot het moment van over-
lijden had opgebouwd. De regeling 
omvat geen tijdelijk partnerpensioen. 
Hoe dan ook, met alleen een Anw-
pensioen of nabestaandenpensioen 
gaat een nabestaande er qua inkomen 
op achteruit.

Wat bieden de 
aanvullende regelingen 
van Loyalis?

Een aanvullende pensioenregeling 
vult het inkomen dat wegvalt maan-
delijks aan met een vast bedrag. 
Daarin verschilt het product met een 
overlijdensrisicoverzekering bij een 
hypotheek, die in één keer uitkeert en 
de hypotheek(lasten) verlaagt. Loyalis 
biedt de aanvullende regelingen op 
twee manieren aan. Zo is er allereerst 
de aanvullende pensioenregeling, die 
via de werkgever loopt. De werkgever 

bepaalt de hoogte van het partner-
pensioen, verzorgt de communicatie 
met de werknemer en draagt de pre-
mie af aan Loyalis. De andere mogelijk-
heid is een aanvullende verzekering. 
Die loopt rechtstreeks tussen de werk-
nemer en Loyalis, waarbij de werkne-
mer zelf de hoogte van de gewenste 
partneraanvulling bepaalt en zelf de 
premie betaalt aan Loyalis.

Wat is het voordeel 
voor werknemer en 
werkgever?

Mocht de werknemer komen te over-
lijden, dan weet hij of zij zeker dat het 
voor de nabestaanden goed geregeld is. 
En waarom zou u als werkgever 
wel zorgen voor zaken als ouder-
domspensioen en een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering, maar niet voor 
nabestaandenpensioen? Een aanvul-
lende nabestaandenregeling staat voor 
goed werkgeverschap.

Met de nabestaandenregelingen biedt Loyalis u 
producten op maat. We geven de regeling vorm 
op basis van uw wensen, toegespitst op uw 
organisatie. Maar waarom zou u als werkgever 
kiezen voor een nabestaandenregeling?

6
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Accountmanager Gerlinde Blokland van Loyalis en Alfred Boot

De vertrekhulp 
stelt de gewenste 
vertrekroute vast

Het inkomen dat  
wegvalt wordt  
maandelijks aangevuld  
met een vast bedrag

7
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Ontslagdreiging heeft een enorme impact op een 
organisatie. Vooral als het langere tijd duurt voordat er 

zekerheid geboden kan worden, kan het een verlammende 
werking hebben – met alle negatieve gevolgen van dien. 

Frank Huisman, hoofd Personeel 
en Organisatie bij Savantis, 
een kenniscentrum voor het 
middelbaar beroepsonderwijs, 

heeft ervaring met deze ‘sluipmoor-
denaar’. ‘We weten al sinds het najaar 
van 2012 dat onze organisatie voor 
grote veranderingen staat omdat de 
wettelijke taken die wij vervullen, zul-
len wegvallen. Daarnaast worden wij, 

zoals veel overheidsinstanties, gecon-
fronteerd met dalende inkomsten. Dat 
deze ontwikkelingen gevolgen zullen 
hebben voor het aantal arbeidsplaat-
sen, is duidelijk. Maar we weten nog 
niet precies hoe en daarom verkeert 
onze organisatie al langere tijd in 
onzekerheid. Dat is slopend.’
Om leidinggevenden te helpen om met 
die onzekerheid om te gaan, besloot 

Omgaan met
ontslagdreiging

De lange schaduw van ontslagdreiging
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De lange schaduw van ontslagdreiging

>

Huisman om hen een workshop aan 
te bieden. Na enig zoeken op internet 
kwam hij uit bij de training Omgaan met 
ontslagdreiging van Loyalis. ‘Ik vond het 
belangrijk dat de workshop vanuit een 
breder perspectief zou worden gege-
ven, door trainers die vanuit kennis en 
ervaring met andere bedrijven kunnen 
spreken. Dat vond ik terug bij Loyalis, die 
ik ook vanuit andere contacten kende. 
Dus was de drempel laag om met elkaar 
in gesprek te komen.’

Handvatten bieden
De workshop van Loyalis wordt gegeven 
door Tinka van Vuuren, die vanuit haar 
wetenschappelijk onderzoek een theore-
tisch en praktisch kader biedt, en Claudia 
Bouwman, die het groepsproces in goede 

banen leidt. ‘Tweemaal per jaar wordt de 
workshop vanuit de Sociale Zekerheids-
wijzer aangeboden’, vertelt Bouwman. 
‘Alle organisaties die belangstelling 
hebben, kunnen zich dan inschrijven. 
Hierdoor ontstaat een gemêleerde groep 
deelnemers. Daarnaast verzorgen we de 
workshop ook voor individuele organi-
saties, zoals nu bij Savantis. Dat heeft als 
voordeel dat je de sessie kunt toespitsen 
op de specifieke problematiek.’  
In beide gevallen is het doel van de 
workshop om deelnemers meer inzicht 
te geven in wat ontslagdreiging doet met 
mensen en hen handvatten te bieden 
om daarmee om te gaan. Bouwman: ‘Je 
ziet vaak dat mensen een afwachtende 
houding aannemen. We geven tips en 
adviezen hoe de organisatie in beweging 

te krijgen. Daarbij staan we ook stil bij 
wat ontslagdreiging met de deelnemers 
zelf doet – vaak zijn dat leidinggevenden 
die ook in onzekerheid verkeren over hun 
baan.’

Een breder perspectief
De leidinggevenden van Savantis waren 
zeer te spreken over de workshop, die 
een dagdeel in beslag nam. Huisman: 
‘Kennisnemen van de ervaringen binnen 
andere organisaties helpt om de ontslag-
dreiging in een breder perspectief te zet-
ten. De meeste leidinggevenden binnen 
onze organisatie hebben ook nog niet 
eerder met een ontslagronde te maken 
gehad. Dat betekent dat je moet leren om 
er vanuit je functie mee om te gaan maar 
het tegelijkertijd ook zelf, als mens, een 
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Loyalis Academie
De workshop Omgaan met ontslagdreiging wordt via de Loyalis Academie 
aangeboden. Wilt u meer weten over deze of een van de andere trainingen? 
Neem dan contact op met het secretariaat via (045) 579 45 84 of stuur een 
mail naar academie@loyalis.nl. 

plek te geven. We hebben de workshop 
mede om die reden ook gecommuniceerd 
binnen Savantis, zodat medewerkers 
zich ervan bewust zijn dat leidinggeven-
den net als zij met de ontslagdreiging 
worstelen.’
De workshop gaf de deelnemers prak-
tische adviezen hoe om te gaan met de 
situatie, zoals hoe je zaken bespreekbaar 
kunt maken aan de hand van eenvou-
dige feedbackregels (beschrijvend en 
niet veroordelend, praten over concreet 
gedrag, et cetera). Daarnaast werden 
er heldere afspraken gemaakt over hoe 
verder te gaan. ‘Het was zeer waardevol 
om aan het einde van de workshop tot 
concrete afspraken te komen’, vertelt 
Huisman. ‘Zo hebben de leidinggevenden 
afgesproken om regelmatig bij elkaar 
te komen om dilemma’s met elkaar te 
delen en ervaringen door te spreken. Dan 
kunnen zij elkaar in deze moeilijke tijden 
ondersteunen. Een tweede afspraak die 
we met elkaar gemaakt hebben, is om 
een externe partij in te schakelen als 

praatpaal voor de organisatie. Bij deze 
bedrijfsmaatschappelijke werkers kun-
nen medewerkers – en leidinggevenden 
– anoniem stoom afblazen.’

Toegevoegde waarde
Savantis heeft nog steeds geen datum in 
het vizier waarop er duidelijkheid aan de 
organisatie kan worden gegeven, maar 
heeft dankzij de workshop wel handvat-
ten gekregen om beter om te gaan met 
de onzekerheid over de ontslagdreiging. 
Huisman: ‘De workshop bevestigde ons 
gevoel dat deze periode van onzekerheid 
de meeste impact heeft. Slecht nieuws 
moeten geven of ontvangen is heel erg 

naar, maar betekent weer een nieuwe 
fase, een moment waarop je weer zelf 
kunt handelen. Onzekerheid is een 
sluipmoordenaar in de organisatie. Zelfs 
de meest rustige man of vrouw gaat zich 
zorgen maken en vraagtekens zetten bij 
zijn of haar positie.’
‘De workshop was voor onze organisatie 
dus zonder meer van toegevoegde waar-
de’, besluit Huisman. ‘Vooral het feit dat 
de trainers een breder perspectief boden 
en ervaringen deelden uit de praktijk is 
zeer waardevol geweest. Ik kan het alle 
organisaties die zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden zonder meer aanbeve-
len.’ <

‘Zelfs de meest rustige man of vrouw 
gaat zich zorgen maken’
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Kort 
Nieuws

Loyalis speelt in op veranderingen 
in wet- en regelgeving

De wetgeving rondom pensioenen en 
sociale zekerheid verandert voortdurend. 
Deze wijzigingen zijn vaak van invloed 
op de aanvullende producten van Loyalis. 
Zijn er wijzigingen in de wet- of regel-
geving? Dan kijken wij hoe we daar op 
kunnen of moeten inspelen. Dat kan door 
nieuwe dienstverlening, het aanpassen 
van bestaande producten of het ontwik-

kelen van nieuwe producten. Zo blijven 
onze producten altijd up-to-date.

AOW-leeftijd
Zo zijn eind vorig jaar veel producten 
aangepast aan de nieuwe AOW-leeftijd 
die stapsgewijs wordt verhoogd. Of aan 
de nieuwe pensioenrichtleeftijd die met 
ingang van 2014 verhoogd is naar 67 

jaar. Loyalis heeft toen alle werkgevers 
en verzekerde werknemers geïnformeerd.

Voor 2015 staan nieuwe aanpassingen 
op stapel. Denk hierbij onder andere 
aan netto beschikbare premiestaffels, 
zzp-pensioen, verlaging van de pensioen-
opbouw en aftopping van het pensioen-
gevend salaris.

Een werknemer zal op de eerste werkdag niet meteen over 
eventuele arbeidsongeschiktheid nadenken. Toch is het 
krijgen van een nieuwe baan hét moment om de financiële 
toekomst onder de loep te nemen. Bij Loyalis kunnen werk-
nemers daarom meteen een arbeidsongeschiktheids-
verzekering afsluiten. Doen zij dit binnen zes maanden 
na de start van hun baan, dan worden zij altijd geaccepteerd. 
Zonder medische keuring. Ook kan Loyalis een overzicht geven 
van de huidige en toekomstige financiële situatie. Waar bouwt 
hij of zij pensioen op en is pensioenoverdracht verstandig?

Welkomstpakket
Voor nieuwe werknemers heeft Loyalis een brochure ontwik-
keld waarin dit allemaal is uitgelegd. Geef deze informatie 
aan uw nieuwe werknemers of stop de brochure in het wel-
komstpakket. 

Bij Loyalis kunt u de brochures bestellen. 
Neem contact op met onze klantenservice voor werkgevers. 
Bel 045 579 36 36 of mail naar relatiebeheer@loyalis.nl.

Welkom, 
nieuwe werknemers
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Kort 
Nieuws

Hoe kunt u verzuim terugdringen? 
Hoe zorgt u voor een gezonde werk-
omgeving? Hoe kunt u arbeidsonge-
schiktheid helpen voorkomen? Loyalis 
heeft als antwoord op deze vragen de 
eendaagse training ‘Van verzuimbeleid 
naar gezondheidsbeleid?’ ontwikkeld. 
Een inspirerende training die praktische 
oplossingen geeft om het gezondheids-

beleid in uw organisatie verder vorm en 
inhoud te geven.

De training is speciaal ontwikkeld voor 
werkgevers, OR-leden en adviseurs op het 
gebied van personeelsbeleid en arbeids-
voorwaarden. In kleine groepen maakt u 
opdrachten en wisselt u kennis, ideeën 
en ervaringen uit.

De training is vrijgesteld van BTW-
heffing en wordt georganiseerd door 
het erkende opleidingsinstituut Loyalis 
Kennis en Consult. Heeft uw organisatie 
een AOV-contract, een Loyalis Verzuim-
verzekering conventioneel of een Loyalis 
WGA-verzekering conventioneel? Dan 
komt u mogelijk in aanmerking voor 
korting.

Aan de slag met gezondheidsbeleid

De Toekomstscan geeft 55-plussers meer inzicht 
in hun persoonlijke wensen en hun financiële 
situatie als ze eerder stoppen met werken. Daar-
naast krijgen de oudere werknemers tips over een 
gezonde en vitale werkhouding. Met de Toekomst- 
scan ontvangen werknemers een vragenlijst. Na 
een persoonlijk gesprek en een uitgebreide rappor-
tage kunnen werknemers weloverwogen stappen 
zetten.

Eerder stoppen
Met gezonde werknemers stijgt de kwaliteit van 
uw dienstverlening. En werknemers die besluiten 
eerder te stoppen met hun werk, kunnen de kos-
ten drukken. Neem contact op met Loyalis om de 
Toekomstscan voor uw werknemers aan te vragen.

Meer informatie? 
Kijk op www.loyalis.nl/toekomstscan.

Vitale 55-plussers op de werkvloer
Oudere werknemers brengen stabiliteit 
en ervaring in uw organisatie. Hoe 
kunnen zij op een gezonde en vitale 
manier de eindstreep van hun loop-
baan halen? De Toekomstscan voor 
55-plussers helpt u en uw werknemers 
om verdere carrièrekeuzes te maken.
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Sportpsychologen weten het allang. Om ervoor te zorgen dat 
sporters het beste uit zichzelf halen, fit zijn en topprestaties 
leveren, moet je je richten op hun sterke kanten en trainen 

op het versterken daarvan. Hetzelfde geldt voor werknemers en 
organisaties. Door hun sterke kanten te kennen, in te zetten en te 
ontwikkelen, kennen zij betere 
prestaties, meer werkplezier, mo-
tivatie en vitaliteit. Werknemers 
werken aan de fysieke compo-
nent van vitaliteit door te zorgen 
voor een gezonde lifestyle, vol-
doende beweging, slaap en ontspanning. Ze verbeteren de ‘werk-
vitaliteit’ door aan het stuur van hun loopbaan te zitten en keuzes 
te maken die aansluiten bij persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en 
behoeften. Werkgevers kunnen dit stimuleren, eventueel met hulp 
van de overheid. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken maakt 
€22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer 
aan het werk te houden. Zij hoopt dat organisaties de handschoen 
oppakken en hun mensen stimuleren om gedurende hun hele 
carrière vitaal en veerkrachtig te zijn. Want in het werk zijn ver-
anderingen aan de orde van de dag. Dat vraagt om veerkracht van 
mensen. Om zich aan te passen aan nieuwe situaties, stress te ver-
mijden en te focussen op belangrijke zaken. Om terug te kunnen 
veren na tegenslag. Sterke kanten als moed, optimisme, geloof in 
eigen kunnen, discipline en doorzettingsvermogen worden steeds 
belangrijker op het werk. Net als sporters kunnen werknemers zich 
trainen in de capaciteiten die veerkracht en vitaliteit versterken, 
opdat zij op een positieve 
manier lang doorwerken 
en goede prestaties kun-
nen blijven leveren. Net 
als sportcoaches kunnen 
leidinggevenden zich 
bekwamen in het coachen 
van hun mensen op mo-
tivatie en sterke kanten. 
En werkgevers kunnen dit 
mogelijk maken. Dat is 
een win-win-win-situatie. 
Het loont voor het indi- 
vidu en voor de organi-
satie als geheel om daar 
aandacht voor te hebben!

Marjolijn Punt, 
directeur B&A Prometheus
Werken aan Vitaliteit

Column

Pak de hand-
schoen op!

Aan de slag met gezondheidsbeleid

Grondig aan de slag met de aanpak van verzuim? 
Loyalis Kennis en Consult heeft een methode ont-
wikkeld om u bij verzuimpreventie te ondersteu-
nen: het Kompas Verzuimaanpak. 

Het Kompas Verzuimaanpak brengt uw verzuim- 
aanpak grondig in kaart:·  Hoe ziet uw Arbo-contract eruit? 
Hoe functioneert de arbodienst van uw organi-
satie? Hoe ervaren uw werknemers de begeleiding 
door de arbodienst?·  Hoe ziet uw verzuimprotocol eruit? Hoe functio-
neert dit in de praktijk en wat vinden uw werkne-
mers ervan?·  Heeft uw organisatie genoeg aandacht voor de 
interne communicatie en voor het welzijn van de 
medewerkers? 

Loyalis-specialisten interviewen direct betrokke-
nen en een aantal leidinggevenden. Ook krijgen 
alle leidinggevenden een online vragenlijst om in 
te vullen. De conclusies worden gebruikt voor een 
verzuimaanpak. Het is in feite een interventie. De 
specialisten houden de organisatie een spiegel voor.

Wilt u het ziekteverzuim in uw organisatie serieus 
aanpakken? 
Neem contact op met uw Loyalis-adviseur. 
Of bel de Loyalis Klantenservice: 045 - 579 69 96.

Nieuw licht op 
aanpak verzuimVitale 55-plussers op de werkvloer

Hebt u vragen? 
Of bent u geïnteresseerd in de training? 
Neem telefonisch contact op met Loyalis 
Kennis & Consult: 045 - 579 45 84. 
Of mail naar academie@loyalis.nl. 
Meer informatie vindt u op 
www.loyalis.nl/van-verzuimbeleid- 
naar-gezondheidsbeleid.
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Hoe blijven uw werknemers gezond en productief? Ook nu de maatschappij 
snel verandert en de pensioenleeftijd omhoog gaat? Bijzonder hoogleraar 
Tinka van Vuuren onderzocht de duurzame inzetbaarheid van personeel in 
het wetenschappelijk onderwijs. ‘Met scholing, loopbaanontwikkeling en 
jaargesprekken kun je veel bereiken.’

Achtergrond
Duurzaam inzetbare werknemers

‘Duurzaam inzetbare werknemers’; 
wat zijn dat eigenlijk? ‘Mensen 
die nu en in de toekomst met 

plezier, gezond en productief kunnen én 
willen blijven werken’, concludeert Tinka 
van Vuuren. Ze is senior consultant bij 
Loyalis en hoogleraar vitaliteitsmanage-
ment bij de Open Universiteit. ‘Door de 
vergrijzing moeten we allemaal langer 
doorwerken. Tegelijkertijd verandert 
de wereld waarin we leven en moeten 
werknemers de juiste vaardigheden en 
competenties hebben en houden.’

Van Vuuren is betrokken bij de denktank 
Duurzame Inzetbaarheid Wetenschappe-
lijk Onderwijs. Ze heeft ingezoomd op de 
vraag hoe universiteiten en academische 
ziekenhuizen een employabel perso-
neelsbestand houden. ‘Met loopbaanont-
wikkeling, scholing en jaargesprekken 
kunnen werkgevers veel bereiken. Maar 
wat onze taskforce Employability - van 
HR-mensen en wetenschappers - opviel, 
is dat universiteiten veel maatregelen 
hiervoor in huis hebben, maar dat veel 
kansen onbenut blijven.’
De taskforce heeft daarom een checklist 
voor universiteiten ontwikkeld: ‘Brons, 
zilver of goud? Versterk de mobiliteit.’ 
Van Vuuren: ‘Met brons zijn de employa-
bility-maatregelen beschikbaar, bij zilver 
zijn ze ook goed bekend bij het personeel. 
En bij goud worden ze ook benut.’ Als 

vervolg hierop wordt een leernetwerk 
opgericht voor het wetenschappelijk 
onderwijs om de mogelijkheden van 
employability beter te benutten.

Vooruitkijken
De bevindingen in het wetenschappe-
lijk onderwijs gelden ook voor over-
heidsdiensten als provincies en politie, 
betoogt Van Vuuren. ‘Het is als werkge-
ver bijvoorbeeld belangrijk om met elke 
werknemer in jaargesprekken vooruit te 
kijken. Hoe wil een medewerker zich ont-
wikkelen? Soms start die ontwikkeling 
met scholing, maar werknemers kunnen 
soms veel meer leren van een functie-
wijziging. Door die extra werkervaring 
worden werknemers weer flexibeler op 
de arbeidsmarkt en dus employabeler.’
Het is aan iedere werknemer om zichzelf 
de vraag te stellen ‘hoe houd ik het vuur-
tje brandend?’, vindt de senior consultant 
van Loyalis. Het is in het belang van 
de werkgever om ook te kijken hoe een 
werknemer zich ontplooit. ‘Stralen me-
dewerkers, zijn ze enthousiast, bevlogen, 
nemen ze initiatief? Zijn ze gezond en 
fit? Het is vervolgens voor beide partijen 
zaak om het in gesprekken te benoemen 
als het niet goed gaat.’

Coachen
Voldoende aandacht voor employabili-
ty kan verzuim voorkomen. ‘Maar wij 
proberen de employability-mogelijkhe-
den ook in te zetten om mensen gewoon 
beter te laten functioneren in hun baan. 
Voorbeelden daarvan zie je terug in de 
sport. Hockeycoach Marc Lammers liet de 
spelers van de Olympische vrouwenploeg 
trainen op hun sterke punten in plaats 
van op hun zwakke. Uiteindelijk heeft 
dat de sportvrouwen op alle fronten 
sterker gemaakt.’
Bij Loyalis krijgt senior consultant Van 
Vuuren de kans om haar kennis meteen 
in de praktijk te brengen. Zo biedt Loyalis 
een scan voor werknemers aan, die 
aangeeft hoe vitaal ze zijn. ‘Het doel van 
al die kennis is natuurlijk dat mensen 
zich beter voelen en beter functioneren 
op de werkvloer. Zo hebben we bij een 
werkgever fitnessgroepen ingezet. Dit 
naast het trainen van leidinggevenden 
en medewerkers in het belang van duur-
zame inzetbaarheid.’
‘Veel werkgevers gaan proactief met 
duurzame inzetbaarheid om. De kunst 
is om er voortdurend de aandacht op 
te houden. Zie het als een jaarlijkse apk 
voor je werknemers.’

Meer weten? 
Kijk op www.loyalis.nl/
werkgever/vitaliteit-mobiliteit

‘Jaarlijkse apk 
voor werknemers’
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Haar werk:
Na zeven jaar bouwnijverheid 
krijgt relatiemanager Gerlinde 
Blokland (44) een nieuwe klanten-
kring: universiteiten en onder-
zoeksinstellingen, energie- en 
nutsbedrijven en de politie. ‘Ik was 
toe aan een nieuwe uitdaging en 
die heb ik nu. De overheidsorga-
nisaties zijn vaak veel groter dan 
bouwbedrijven. Er heerst een heel 
andere dynamiek, waardoor het 
een mooie uitdaging wordt om 
deze markt te bedienen. Wat me 
meteen opvalt, is dat de overheid, 
net als de bouwwereld, efficiënter 
en bedrijfsmatiger wil werken. 
Wat ik boeiend vind, is de manier 
waarop bijvoorbeeld universitei-
ten kennis delen en elkaar helpen 
bij ingewikkelde maatschappelijke 
vraagstukken, zoals ‘hoe blijven 
werknemers vitaal’. Voor mij is dat 
één van de redenen om bij Loyalis 
te werken. Het draait niet om 
winstmaximalisatie. We luisteren 
als medewerkers goed naar de 
behoeftes van klanten. En samen 
proberen we onze producten 
daarop aan te passen. We hebben 
zo veel kennis in huis.’

Haar hobby:
‘Allereerst is mijn gezin heel be-
langrijk. Mijn man en ik hebben 
drie kinderen (Romée, Eunice en 
Magali). De oudste twee hockeyen 
erg fanatiek en ik sta regelmatig 
langs het veld. Ook zit ik in de ou-
dercommissie van hun middelbare 
school. Maatschappelijke betrok-
kenheid loopt als een rode draad 
door mijn leven. Acht jaar lang ben 
ik voor de VVD gemeenteraads-
lid geweest in mijn woonplaats 
Almere. Nu ik daar op terugkijk, 
vraag ik mezelf weleens af hoe ik 
het allemaal voor elkaar heb ge-
kregen. Een jong gezin, mijn werk 
en een hele zware nevenfunctie. 
Ik was zeker twee avonden in de 
week aan het vergaderen en in 
het weekend bereidde ik me voor. 
Nu zet ik me in voor de buurt. Wij 
wonen in Almere Poort. Het is een 
echte nieuwbouwwijk en er heerst 
hier een pioniersmentaliteit. We 
zijn als buurtbewoners onder an-
dere betrokken bij het inrichten 
van het stadsdeelpark. Willen we 
extra faciliteiten, dan zullen we dat 
moeten regelen bij de gemeente of 
fondsen moeten werven. Met mijn 
bestuurlijke ervaring kan ik daar-
aan bijdragen. Het gaat mij niet om 
de exacte inrichting van de wijk, 
dat is een zaak van alle bewoners 
samen. Ik krijg energie van mensen 
bij elkaar brengen. In de buurt, in 
ons gezin en in mijn werk.’

In deze rubriek portretteren we een medewerker van Loyalis, thuis 
en op haar werk. Passie voor werk en hobby lopen vaak door elkaar.

‘xxxxx xxxx xx’

Met veel energie 
samenwerken

de BuitendienstAchtergrond
Duurzaam inzetbare werknemers

‘Jaarlijkse apk 
voor werknemers’
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Deze daling wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het vervallen van 
de halfwezenuitkering (Bron: SVB)

In 2012 kwamen 75.000  
mensen in aanmerking 
voor een ANW-uitkering

In 2013 daalde dat aantal naar ongeveer 51.500  


