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Voorwoord

Vroeger was het heel gewoon: op 
je 18de beginnen met werken 
bij een baas, om daar pas op 

je 65ste weer te vertrekken om van 
een welverdiend pensioen te genieten. 
Tegenwoordig zit de wereld anders in 
elkaar. De arbeidsmarkt is flexibeler 
geworden. Binnen organisaties zien we 
een grote verschuiving van vaste naar 
flexcontracten om zo beter te kunnen 
inspringen op de dynamiek van de 
markt. In de meeste gevallen juichen 
werknemers dit ook toe, omdat het hen 
in staat stelt om zelf te bepalen hoe en 
wanneer zij willen werken. Zo kunnen 
zij hun eigen optimale balans tussen 
werk en privé creëren. Dat is van groot 
belang, ook omdat de werkzame perio-
de in ons leven langer is geworden door 
de opschuivende pensioenleeftijd. 

Door dit alles wordt het voor werk-
nemers en werkgevers steeds belang-
rijker om na te denken over goede 
inzetbaarheid, nu en in de toekomst. 
Mobiliteit en employability zijn daar 
onlosmakelijk mee verbonden, maar 
vitaliteits programma’s en uitvalpre-
ventie zijn minstens zo waardevol. 
De ervaring leert namelijk dat je door 
actief te handelen aan ‘de voorkant’ veel 
problemen kunt voorkomen. Licha-
melijk en geestelijk fit zijn en blijven 
verdient dan ook een plaats boven aan 
de prioriteitenlijst van werknemers en 
werkgevers. 

Als verzekeraar kunnen we daarin 
ook een rol spelen. Loyalis heeft een 

afdeling met experts die organisaties 
van  advies op maat voorzien over alle 
aspecten van inzetbaarheid. Dat heeft 
veel voordelen. Aandacht voor vitaliteit 
en preventie leidt namelijk meestal tot 
minder ziekteverzuim. Als dat verzuim 
aantoonbaar lager is dan bij vergelijk-
bare organisaties, belonen we dat graag 
met een (lagere) maatpremie. Bovendien 
zijn er van overheidswege subsidies 
om bedrijven te ondersteunen bij het 
opzetten en uitvoeren van vitaliteits- en 
preventieprogramma’s. Zo ontstaat een 
win-winsituatie voor alle betrokkenen.

Een vaste baan voor het leven – bij 
dezelfde baas of in dezelfde functie – is 
geen zekerheid meer. Die onzekerheid 
vraagt om vooruitkijken en proactief 
handelen. Alleen zo kunnen we echt 
duurzame inzetbaarheid ontplooien, 
voor zowel werknemer als werkgever. 

Peter van Wageningen 
directeur

Werken aan je loopbaan 

jij, je pensioen en

‘Door actief te handelen 
aan “de voorkant“ kun 

je veel problemen 
voorkomen’

‘Wij willen graag antwoord op  
vragen als: wat brengt medewerkers 
ertoe om bij ons te werken? En wat 
hebben zij nodig?’  
Marja van den Ouden (HRM-directeur Stichting Aloysius) over Strategische Personeelsplanning, pagina 8
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Kanker uit de taboesfeer 
‘Ik heb kanker.’ Dat is het heftige bericht dat jaarlijks 
40.000 mensen in Nederland moeten vertellen. Op het 
werk is de eerste reactie vaak: meld je ziek en vergeet 
het werk even. Niet iedereen is daar altijd mee geholpen. 

‘Leidinggevenden schrikken als ze zo’n boodschap van hun 
medewerker krijgen, en terecht. Kanker is een ingrijpende 
ziekte’, zegt Machteld de Bont–de Jongh. Zij is één van de 
oprichters van Stichting Care for Cancer. De organisatie 
biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. 
Care in Company, onderdeel van de stichting, richt zich op 
advies en begeleiding van werkgevers. ‘Kanker betekent 
niet altijd dat het werk per direct in de ijskast moet.’ 

Maatwerk
Kanker is niet één ziekte, maar een verzamelnaam voor 
wel tweehonderd aandoeningen, benadrukt De Bont. ‘Het 
verschilt enorm van persoon tot persoon hoe de ziekte er-
varen wordt. Het hangt natuurlijk ook af van de fase waarin 
je je bevindt: heb je net de diagnose gehad of liggen de 
behandelingen al achter je? Iedere aanpak moet maat-
werk zijn.’ De Bont denkt dat leidinggevenden hun mede-
werkers nog beter kunnen begeleiden als zij meer weten 
over het ziekteproces en de gevolgen ervan, en nadenken 
over het proces dat ze willen volgen. ‘Het taboe dat op 
de ziekte kanker rust, moet weg. Dat kan door werkgevers 
bewust het thema kanker en werk te laten agenderen en 
zich erover te laten informeren.’

Houd contact
Bij verzuim is goed contact houden en in gesprek blijven 
het allerbelangrijkste. Daarbij mag je als  leidinggevende 
best je kwetsbare kant laten zien. De Bont: ‘De zieke 
medewerker het gevoel geven dat hij er nog steeds toe 
doet; hem bij het bedrijf betrokken houden. Zo wordt de 
afstand tot de organisatie niet te groot en de terugkeer 
makkelijker. Het helpt om een medewerker zelf de regie 
te laten nemen in het verzuimproces. Werk kan namelijk 
ook heel goed een onderdeel zijn van het herstel van een 
medewerker.’

In Beeld  Care for Cancer

Themabijeenkomsten Kanker en werk
Wilt u weten hoe u een werknemer moet bijstaan als de diag nose 
kanker gesteld wordt? Loyalis organiseert op 3 en 8 november 
themabijeenkomsten Kanker en werk. Meer weten? Kijk op 
www.socialezekerheidswijzer.nl/cursussen-en-bijeenkomsten
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Als werkgever kunt u op verschillende 
manieren te maken krijgen met zzp’ers. 
Uiteraard als u een zzp’er inhuurt, maar ook 
als uw (ex-)werknemer voor zichzelf wil 
beginnen met gebruikmaking van de WW. 
Het is dan belangrijk om te weten wat u kunt 
of moet doen. Als u een zzp’er inhuurt, is 
de kans groot dat u een modelovereenkomst 
moet opstellen. Deze overeenkomst is 
een vervanging van de VAR en legt de 
verantwoordelijkheid van de aard van de 
arbeidsrelatie bij zowel u als de externe. Het 
is belangrijk dat deze overeenkomsten goed 
opgesteld zijn.

Zoekt u informatie om uw werknemers 
goed te kunnen informeren over hun 
inkomen na vertrek? Dan is onze een-
daagse opleiding ‘Inkomen na vertrek’ 
op 24 november 2016 interessant voor u. 
Onderwerpen die onder andere aan bod 
komen zijn: waaruit bestaat het inkomen 
op de oude dag, bij ontslag of bij arbeids-
ongeschiktheid? Welke gevolgen heeft 

Nieuwe eendaagse opleiding 
Inkomen na vertrek

Kort nieuws

Sociale zekerheid rond zzp’ers

een nieuwe baan bij een andere werkgever 
buiten de sector voor het pensioen? Wie 
heeft recht op pensioen en hoe wordt 
het pensioen berekend? Ook komt het 
partnerpensioen aan bod en gaat trainer 
Linda van ’t Hoff in op de gevolgen voor 
pensioen bij wijziging van het dienst-
verband. Kortom een opleiding waardoor 
u weer helemaal up-to-date bent.

Cindy Weisscher 
benoemd tot directeur 
Operations & IT Loyalis
Cindy Weisscher is op 1 augustus begonnen als directeur 
Operations & IT van Loyalis en is daarmee toegetreden 
tot de directie. Zij gaat leiding geven aan de teams die 
verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse uitvoering van de 
administratieve processen, IT-systemen en projecten om zo 
de klantbediening verder te optimaliseren. Cindy Weisscher is 
afkomstig van de Rabobank Groep. Daar heeft ze de afgelopen 
acht jaar in diverse leidinggevende functies gewerkt, in zowel 
binnen- als buitenland.

Van verzuimbeleid naar 
gezondheidsbeleid
Veel organisaties willen investeren in de 
gezondheid en vitaliteit van medewer-
kers. We moeten immers allemaal langer 
doorwerken. En medewerkers die gezond 
zijn en goed in hun vel zitten, doen 
hun werk met meer plezier en presteren 
beter. Het is dus niet voor niets dat werk-
gevers willen investeren in een gezond-
heidsbeleid. Maar kunnen werkgevers 
de gezondheid van medewerkers wel 
beïnvloeden en mogen ze zich daar wel 
mee bemoeien? Wie is verantwoordelijk 

en welke investering is redelijk? En wat 
is een gezondheidsbeleid eigenlijk en 
hoe begin je daarmee? In de cursus ‘Van 
verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid’ 
gaan we in op deze en andere vragen. 
De cursus vindt plaats op 28 september 
2016, met een terug komochtend op  
9 november 2016.

Meer weten? 
Kijk op www.socialezekerheidswijzer.nl/cursussen-en-bijeenkomsten

Tast u nog in het duister over het hoe en wat van de modelover-
eenkomst? We hebben hierover onlangs een webinar gegeven 
aan werkgevers. Bekijk ons webinar via www.loyalis.nl/webinars 
of kijk op www.belastingdienst.nl

Meer informatie over deze opleiding vindt u op 
www.socialezekerheidswijzer.nl/cursussen-en-bijeenkomsten
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Wat inspireert HRM-directeur Marja van den 
Ouden in haar werk? Een lastig te beantwoor-
den vraag, zegt ze. Totdat ze vertelt over haar 

aanstaande reis naar Zuid-India. Ze zal daar de organi-
satie Safa bezoeken, die vrouwen uit de sloppenwijken 
van de stad Haiderabad onderwijs biedt. In India probeert 
ze eens in de twee jaar persoonlijk haar kennis en kunde 
te delen. ‘Arme Indiase vrouwen moeten de heel basale 
vraag beantwoorden hoe zij hun bestaan vormgeven. En 
wat je ziet, is dat ze met de juiste ondersteuning vervol-
gens gretig kansen grijpen.’

Het bruggetje naar de Aloysius Stichting is zo gemaakt. 
Aloysius verzorgt speciaal onderwijs voor kinderen en 
jongeren van 4 tot 27 jaar, van de kop van Noord-Holland 
tot Midden-Limburg. Van extra ondersteuning binnen het 
reguliere onderwijs tot specialistisch onderwijs binnen 

justitiële inrichtingen. Voor kinderen met (ernstige) 
 gedragsproblemen, voor wie in Nederland ‘altijd een 
plekje is binnen het onderwijs’. ‘En het liefst in hun eigen 
buurt’, vult Van den Ouden aan. ‘De rode draad in mijn 
werk is dus bijdragen aan de ontwikkeling van mensen.’ 

Complex speelveld 
Voor de komende jaren heeft Aloysius een nieuwe koers 
uitgestippeld. Deze is mede ingegeven door de gevolgen 
van de Wet passend onderwijs. Kinderen met  problemen 
gaan sinds 2014 zoveel mogelijk naar het reguliere 
onderwijs. Dat betekent dat de financiële middelen voor 
het huidige speciale onderwijs onder druk staan. En dat 
speciaal en regulier onderwijs steeds meer gaan samen-
werken, in een complex speelveld van ouders, jeugdzorg, 
kinderopvang, hulpverleners en speciale kennis- en 
expertisecentra. 

‘ Maatwerk voor 
schoolkinderen én 
personeelsleden’

Met een kleine duizend medewerkers en 3.500 leerlingen verzorgt de 
Stichting Aloysius speciaal onderwijs van Den Helder tot Roermond. 
Voor de komende jaren is een nieuwe koers uitgestippeld en staat 
verdere professionalisering van het personeelsbestand hoog op de 
agenda. HRM-directeur Marja van den Ouden: ‘Kennis van buitenaf is  
in dit proces voor ons erg waardevol.’

Praktijk  De toegevoegde waarde van Strategische 
Personeelsplanning

‘ De rode draad in mijn 
werk is bijdragen aan 
de ontwikkeling van 
mensen’
Marja van den Ouden

>
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Aloysius speelt in op deze nieuwe werkelijkheid, onder 
meer door het instrument Strategische Personeelsplan-
ning (SPP) in te zetten. Welke kwaliteiten en vaardig-
heden moeten medewerkers de komende jaren hebben 
of ontwikkelen? ‘Dat kan een lastige opgave zijn voor 
medewerkers’, beseft de HRM-directeur. ‘De verande-
ringen gaan snel. En medewerkers moeten niet alleen 
bijblijven met alle nieuwe inzichten rondom onderwijs en 
sociaal gedrag. Ze moeten ook “de vaardigheden van de 
21ste eeuw” onder de knie krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld 
alle veranderingen op ICT-gebied en ontwikkelingen als 
robotisering.’ 

Wat hebben medewerkers nodig?
De drie kernwaarden van de organisatie – kracht, onvoor-
waardelijkheid en passie – bieden houvast in de transitie. 
Die waarden zitten onder meer verpakt in de ambitie om 
een ‘passend, uitdagend en integraal onderwijs(zorg)- 
aanbod voor iedere leerling’ te bieden. Maar ook in 
het personeelsbeleid en de wens dat elke onderwijs-
professional zijn of haar eigen ontwikkeling stuurt. Van 
den  Ouden: ‘Wij willen vanuit HRM graag antwoord op 
vragen als: wat brengt medewerkers ertoe om bij ons te 
werken? En wat hebben zij nodig om tot volle wasdom te 
komen in hun werk? Natuurlijk hebben we kaders vanuit 
onze onderwijsbehoefte, de cao en financiële middelen. 
Maar daarbinnen is veel mogelijk voor medewerkers om 
hun eigen regie te voeren over hoe ze zich ontwikke-
len en professionaliseren, bijvoorbeeld via de Aloysius 
 Academie.’

Harry Mes, verbonden aan Loyalis Kennis & Consult,  
begeleidt de onderwijsorganisatie intensief, vooral op 
het terrein van Strategische Personeelsplanning. ‘Vaste 
formatieplaatsen zijn in deze tijd onzekerder gewor-
den, terwijl Aloysius juist alle kennis en kunde voor het 
speciaal onderwijs wil behouden. De eerste stap die wij 
nu samen zetten, is het personeel inzetten op die plekken 
waar het speciaal onderwijs nodig is. Dat kan bij de eigen 
Aloysius-scholen zijn, maar ook elders in het land. Dat 
vraagt om flexibele inzet en soms om begeleiding van 
medewerkers richting het regulier onderwijs. Zo hebben 

we de afgelopen twee jaar 157 van de 158 boventallige 
medewerkers herplaatst. Slechts één keer moesten we 
afscheid nemen van iemand.’

Ingrijpend werk
Het verzuim bij Aloysius is de afgelopen jaren terug-
gelopen: van 10% vijf jaar geleden, naar rond de 6% 
nu. Duurzame inzetbaarheid van het personeel is voor 
de HRM-directeur en de Loyalis-consultant wel een 
van de volgende agendapunten. ‘Ik zie een meer dan 
uitstekend personeelsbeleid bij Aloysius en tegelijkertijd 
mensen die zeer ingrijpend werk doen, waardoor het 
verzuim door psychische problemen relatief hoog blijft’, 
 constateert Mes.

Van den Ouden herkent zich in dat beeld: ‘Toen ik zes 
jaar geleden hier binnenkwam, viel de enorme betrok-
kenheid en creativiteit van medewerkers me meteen op. 
Maar we zagen en zien als leidinggevenden ook een hoge 
werkdruk en stress. Voor ons is kennis van buitenaf heel 
waardevol. Iemand die strategisch kijkt naar niet alleen 
kwantiteit: hoeveel geld is er beschikbaar? Maar zeker 
ook naar kwaliteit: hoe kan iedereen zijn werk goed doen 
en loopt het verzuim niet op?’

Voor Van den Ouden is ‘wederkerigheid’ van groot belang 
binnen arbeidsverhoudingen. ‘We willen als organisatie 
zo vitaal mogelijk zijn. In de praktijk leidt dat vaak tot 
een gesprek over wederkerigheid. Wat kunnen wij, als 
werkgever, bieden en welke verantwoordelijk neemt de 
werknemer? Het is een dialoog die we constant moeten 
voeren. De conclusie die ik uit deze gesprekken kan 
trekken, is dat onze leerlingen én onze personeelsleden 
dezelfde behoefte hebben: maatwerk.’ 

Loyalis-consultant Harry Mes: 
'We hebben de afgelopen twee 

jaar 157 van de 158 boventallige 
medewerkers herplaatst.’

Praktijk Column

Een loopbaan  
voor het leven 

Het gaat erom dat mensen het werk langer 
gezond, productief en met plezier kunnen 
volhouden, zonder hun eigen hulpbronnen 
uit te putten. Dit vraagt van werkenden 

onder meer dat zij hun kennis en vaardigheden up-
to-date houden om aantrekkelijk te blijven voor de 
interne en externe arbeidsmarkt, oftewel dat zij over 
een goede employability beschikken.

Employability hangt zowel af van de capaciteiten 
van de werkenden, als van de door hen ervaren 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook als het 
economisch minder gaat, zijn de capaciteiten van 
werkzoekenden van belang, omdat die ervoor zorgen 
dat zij zich kunnen onderscheiden van anderen. 
Dat zij meer kans maken om gekozen te worden 
uit een groot aantal werkzoekenden. Maar het gaat 
ook om de context, om de loopbaanmogelijkheden 
die er zijn in de eigen organisatie of elders. Dus 
zowel persoonlijke als meer structurele factoren 
beïnvloeden ieders employability. 

Dit onderscheid is belangrijk, omdat dit duidelijk 
maakt dat organisaties niet alleen moeten kijken 
naar de kwaliteiten van het individu als ze de 

employability van het personeel in stand willen 
houden of bevorderen. Organisaties moeten ook 
kijken naar de mogelijkheden die zij bieden om de 
employability van werknemers te versterken. 

Veelal denken organisaties aan het bieden van 
opleidingen en scholing om de employability 
van hun werknemers te vergroten. Te weinig nog 
denken zij aan het stimuleren van mobiliteit. En 
dan bedoel ik geen gedwongen mobiliteit, maar 
‘blije’ mobiliteit. Mobiliteit waardoor werkenden 
vrijwillig bewegen in hun loopbaan. Er zijn diverse 
mogelijkheden. Denk aan: taakverbreding, of 
juist specialisatie, tijdelijk gedetacheerd worden, 
functieroulatie, een stapje terug doen of van vak 
veranderen. Dit alles helpt om de employability 
van werkenden te bevorderen. Talenten kunnen 
ontdekt en ontwikkeld worden, en voorkomen 
wordt dat mensen vastlopen in een functie: variatie 
leidt tot vitaliteit. Het werkplezier neemt toe en de 
kans op uitval neemt af. Mobiliteit geeft werkenden 
zo een ruimere horizon én een bredere basis voor 
een loopbaan voor het leven.

Tinka van Vuuren 
 senior consultant Loyalis en hoogleraar Vitaliteitsmanagement

Duurzame inzetbaarheid vraagt, net als het duurzaam gebruik 
van grondstoffen en energie, om een zodanig beheer van 
vakbekwaamheid, gezondheid en motivatie dat deze een lange 
houdbaarheidsdatum hebben. 
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Het risico van arbeids-
ongeschiktheid tussen 
de oren krijgen

Verzekeringen voor personeel

Vooral jongere medewerkers blijken niet happig op een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, merkt HRM-medewerker 
Lon Coolen van ROC Nijmegen. Komend najaar gaat hij met het 
personeel in gesprek over het nut van verzekeren. 

Wie de hoofdvestiging van het ROC Nijmegen 
aan de Campusbaan bezoekt, stapt letterlijk in 
het dagelijks leven van duizenden studenten 
en medewerkers. Met in het centrale gebouw 

voorzieningen als een winkel, een studiecentrum en eigen 
leerbedrijven in de vorm van een verzorgingssalon annex kap-
per, een bakkerij, een restaurant en een grand café. Het ROC 
verzorgt zo’n tweehonderd opleidingen in de regio Nijmegen 
en Boxmeer, verdeeld over zes locaties. Het is een plek waar 
jongeren zich laten scholen tot bijvoorbeeld apothekers-
assistent, meubelmaker of autotechnicus. Een plek ook waar 
(buitenlandse) volwassenen kunnen inburgeren of de Neder-
landse taal leren. In totaal telt ROC Nijmegen 9.500 studenten 
en circa 975 medewerkers.

Lief en leed delen
Met een kleine veertig jaar aan werkervaring bij het regionaal 
opleidingencentrum en zijn voorlopers typeert Lon Coolen zijn 
werkomgeving als een klein dorp, een plek waar mensen lief en 
leed delen. ‘We hebben ooit meegemaakt dat een auto met vier 
van onze leerlingen is verongelukt. Dat was erg aangrijpend. En 
afgelopen jaar zijn drie medewerkers overleden als gevolg van 
ziekte of een hartstilstand. Eén van hen is hier in dit gebouw in 

elkaar gezakt en overleden.’ Voor de werkgever treedt in zo’n 
geval meteen het overlijdensprotocol in werking, met onder 
meer informatievoorziening voor leerlingen en medewerkers, 
eventueel een herdenkingsplek, contact met de nabestaanden 
en het bijwonen van de uitvaart. Coolen: ‘Bij ziekte heb ik vaak 
al langer contact met familie, maar binnen tien dagen na het 
overlijden stuur ik altijd een persoonlijke brief met daarin ook 
de financiële afwikkeling van de beëindigde arbeidsrelatie. Die 
persoonlijke noot waarderen nabestaanden zeer.’

Via Loyalis kunnen de medewerkers van ROC Nijmegen een 
nabestaandenverzekering afsluiten. ‘Dat heeft nog geen 10% 
van het personeelsbestand gedaan, ondanks de relatief lage 
kosten’, constateert de HRM-medewerker Beleid en Advies. 
‘In sommige gevallen leidt dat tot inkomensproblemen bij 
nabestaanden, maar dat hoeft niet. Bij een van de recente 
overlijdensgevallen had de partner gewoon zelf een heel goed 
salaris.’

Persoonlijke financiële drama’s 
Gebeurtenissen als in het afgelopen studiejaar hebben bij 
Coolen en zijn HRM-collega’s wel de aandacht gevestigd op 
verzekeringen voor personeel. Allereerst als een zorgplicht 

vanuit de werkgever, maar tegelijkertijd gemotiveerd door de 
ervaringen in de praktijk. Vooral de verzekering tegen inko-
mensverlies bij arbeids ongeschiktheid typeert Coolen als een 
must. ‘Voor mij zijn er drie zaken in het leven waarvan je de 
financiële risico’s niet kunt dragen: wettelijke aansprakelijk-
heid, brand en arbeidsongeschiktheid.’

In de praktijk ziet hij de voorbeelden van mensen die gedeel-
telijk arbeidsongeschikt raken en in de loop der jaren heel 
 weinig inkomen overhouden. Bijvoorbeeld door het WIA-hiaat. 
Coolen: ‘Binnen de WIA wordt werken beloond. Maar met het 
stempel op je voorhoofd dat je gedeeltelijk ziek bent, is het 
lastig om werk te vinden voor de uren dat je gezond bent. Het 
gevolg kan zijn dat mensen een inkomen overhouden dat fors 
onder het minimumloon ligt. Daar ken ik de voorbeelden van: 
persoonlijke financiële drama’s.’

Collectieve voorziening
Coolen wil komend najaar samen met Loyalis vooral de 
risico’s van arbeidsongeschiktheid in beeld brengen. Op dit 
moment heeft grofweg de helft van het personeelsbestand 
geen verzekering afgesloten via het collectief contract. ‘Ik 
zie graag dat zo’n 10% van de medewerkers zich alsnog laat 

verzekeren. En omdat wij een goede klant van Loyalis zijn, 
kunnen we dan met honderd nieuwe aanmeldingen ook voor 
iedereen een blanco acceptatie krijgen, dus zonder uitge-
breide medische vragen.’

Het zijn vooral de jongere medewerkers die de verzekering 
links laten liggen. Terwijl ze regelmatig (kort) verzuimen en 
ook psychische klachten hebben doordat ze de werkdruk als 
hoog ervaren. ‘Jongeren denken: het zal mijn tijd wel duren, 
of: het overkomt mij niet. Ze vinden verzekeren ingewikkeld 
of zijn onwetend. Of de verzekeringspapieren zijn gewoon op 
de grote stapel papieren beland die ze hebben gekregen bij hun 
aanstelling’, weet Coolen.

De HRM-adviseur wil voor het eind van het jaar medewerkers 
met behulp van rekenmodellen laten zien wat de effecten van 
ziekte kunnen zijn op hun huidige salaris. Alles wil hij in een 
persoonlijk gesprek verder toelichten, via open spreekuren. 
‘Natuurlijk staat de informatie op internet en kosten gesprek-
ken veel tijd, maar als werkgever vinden we dit een belang-
rijk thema: het is een persoonlijke keuze, maar het nut van 
arbeidsongeschiktheid verzekeren moet in ieder geval tussen 
de oren komen.’

‘ Met het stempel op 
je voorhoofd dat je 
gedeeltelijk ziek bent, 
is het lastig om werk te 
vinden voor de uren dat 
je gezond bent’
Lon Coolen
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maakt informatie behapbaar

1

2

3

Een pensioenregeling ingewikkeld? Pensioen 1-2-3 geeft de 
deelnemer snel inzicht in de belangrijkste onderdelen van 
zijn pensioenregeling bij Loyalis. Beknopt voor wie dat wil en 
uitgebreider voor wie op zoek is naar meer informatie.

In laag 1 staat kort de belang-
rijkste informatie. In een minuut 
of vijf kent uw medewerker alle 
belangrijke elementen van uw 
pensioenregeling bij Loyalis. 

In laag 2 vindt uw medewerker  
meer uitleg over de onder werpen  
die in laag 1 aan bod komen.

In laag 3 staan vier documenten 
over de pensioenregeling. 

Wat is het?
Pensioen 1-2-3 is een overzicht van de persoonlijke Loyalis pensioenregeling, verdeeld over drie lagen.

Voor wie is het? 
Pensioen 1-2-3 is voor alle medewerkers die via 
hun werkgever bij Loyalis een aanvullend pensioen 
opbouwen (TopX Middelloonregeling of Loyalis 
Plus Pensioen). Vanaf 1 oktober krijgen nieuwe 
deelnemers binnen drie maanden een brief en laag 1 
van hun Pensioen 1-2-3 thuisgestuurd. Ook bestaande 
deelnemers vinden begin oktober hun Pensioen 1-2-3 
op de mat. Het complete Pensioen 1-2-3 staat ook op 
hun persoonlijke pagina mijn.loyalis.nl. 

Vergelijken
Hebt u als werkgever een pensioenregeling voor 
uw medewerkers bij ons afgesloten? Bijvoorbeeld 
een TopX Middelloonregeling of Loyalis Plus 
Pensioen? Dan ontvangt u van ons eind september 
meer informatie over het Pensioen 1-2-3 en de 
bijbehorende werkgeverschecklist. Deze checklist 
kunt u tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek 
gebruiken om uw pensioenregeling met uw (nieuwe) 
medewerker te bespreken.

2

1

3

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft. 

Ouderdomspensioen
U bouwt bij ons een ouderdomspensioen op. Dat doet u via de pensioenregeling die uw 
werkgever bij ons heeft afgesloten. Uw pensioenuitkering gaat in zodra u met pensioen 
gaat en stopt als u overlijdt.

Hoeveel pensioen krijgt u straks van ons?
Dat is vooral afhankelijk van het salaris dat u verdient en het aantal jaren dat u pensioen 
bij ons opbouwt. De hoogte van uw ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioen-
overzicht. Dit sturen wij u eenmaal per jaar toe. 

Wat krijgt u nog meer?
Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op het pensioen dat u bij uw pensioenfonds 
opbouwt. Daarnaast krijgt u vanaf uw AOW-leeftijd ook AOW van de overheid. Op  
www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel AOW en pensioen u - ook via eventuele 
vorige werkgevers - hebt opgebouwd. Op www.pensioenkijker.nl vindt u algemene 
informatie over uw pensioen.

Een voorbeeld: ouderdomspensioen

• Het pensioenreglement 
• De uitvoeringsovereenkomst
• Het kostenoverzicht
•  De Pensioenvergelijker

•  Wat krijgt u in deze pensioenregeling 
wel en wat niet?

• Hoe bouwt u pensioen op?
• Welke keuzes hebt u zelf?
• Hoe zeker is uw pensioen?
• Welke kosten maakt Loyalis?
• Wanneer moet u in actie komen? 

• Het pensioenreglement 
• De uitvoeringsovereenkomst
• Het kostenoverzicht
•  De Pensioenvergelijker 
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