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Redactioneel
Met trots presenteren wij 
ons nieuwe magazine Loyaal. 
Een nieuwe naam, een frisse 
nieuwe vormgeving en nieuwe 
rubrieken. Na uitgebreid 
lezersonderzoek hebben we 
flink wat aanpassingen gedaan 
om het magazine nog beter af 
te stemmen op uw informatie-
behoefte. Want dat is waar 

het om gaat; niet voor niets is 
het een magazine voor onze 
klanten. We willen hierin 
onderwerpen belichten die 
voor u van belang zijn, die in 
uw dagelijkse praktijk aan de 
orde zijn. En waar u dus iets aan 
hebt. Vandaar de naam Loyaal: 
dat is waar wij voor staan. Elke 
dag werken wij er hard aan 
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Wat kunt u nu doen voor uw werknemers?
loyalis.nl/werkgever

Voorwoord

Meebewegen met de stroom
De oude Grieken wisten het al. 

Panta rhei: alles stroomt; de 
wereld om ons heen is continu in 

beweging. Dat hebben we de afgelopen 
jaren duidelijk gemerkt. Mede door de 
crisis kwamen veel zaken die zeker leken 
ineens op losse schroeven te staan. De 
wetgeving voor arbeidsongeschiktheid, 
bijvoorbeeld, is aangepast en stelt stren-
gere eisen aan werkgever en werknemer. 
Ook ons pensioenstelsel is veranderd: de 
AOW op 65-jarige leeftijd behoort tot het 
verleden. Wie eerder wil stoppen met 
werken, zal zelf actie moeten onderne-
men om zijn inkomen zeker te stellen. 
Het belang van de ‘derde pijler’ zien wij 
dan ook alleen maar toenemen. Maar 
de impact van dergelijke veranderingen 
blijft niet alleen beperkt tot de fi nanciën. 
Er zijn veel meer consequenties. Werkge-
vers zullen hun personeelsbeleid onder 
de loep moeten nemen: wat betekent 
het verhogen van de AOW-leeftijd voor 
de in- en uitstroom van medewerkers? 
En wat betekent het voor de hoogte van 

de arbeidsongeschiktheidspremies? Hoe 
kunnen alle veranderingen zo goed mo-
gelijk worden opgevangen?
Hoe tegenstrijdig het mag klinken, nu is 
eigenlijk hét moment om alles rondom 
inkomen en zekerheid op orde te bren-
gen. Wanneer de markten straks weer 
aantrekken – en geloof 
me, die tijd komt echt! – 
zult u daarvan de vruch-
ten plukken. De krapte op 
de arbeidsmarkt is name-
lijk niet van tafel. Net als 
de voorspelde ‘strijd om 
talent’ is het alleen maar 
uitgesteld. Werkgevers die 
nu een goed doortimmerd plan hebben 
voor arbeidsvoorwaarden, hebben straks 
een streepje voor bij nieuwe werkne-
mers. Ook kunnen zij daarmee gewaar-
deerde medewerkers gemakkelijker aan 
zich binden. 
Net als u beweegt Loyalis mee met die 
externe ontwikkelingen. Zo hebben wij 
het door de veranderende wetgeving 

voor pensioenen op dit moment razend 
druk met productaanpassingen. Onze 
producten moeten namelijk aansluiten 
op de nieuwe realiteit, van de buiten-
wereld én van onze klanten. Daarom 
bespreken onze accountmanagers niet 
alleen de veranderingen in wetgeving 

met u maar ook de impact 
ervan op uw organisatie. Alleen 
dan is het mogelijk om een goe-
de afweging te maken tussen 
risico’s en kosten. Nu besparen 
op premies of dekking geeft 
misschien even lucht maar mag 
niet tot grotere risico’s op de 
lange termijn leiden. Daarom 

heeft het altijd onze voorkeur om samen 
met u een plan op te stellen dat toe-
komstbestendig is. Een plan dat ruimte 
biedt om de veranderingen die ongetwij-
feld zullen komen op een goede manier 
op te vangen. Zodat u kunt meebewegen 
met de stroom in plaats van ertegenin te 
moeten roeien.
Peter van Wageningen, directievoorzitter

De wereld verandert, de sociale zekerheid en de 
pensioenregeling veranderen, uw organisatie 
verandert, en ook Loyalis verandert

om onze dienstverlening zo 
optimaal mogelĳ k in te richten 
voor u en uw werknemers. 
De wereld verandert, de 
sociale zekerheid en de 
pensioenregeling veranderen, 
uw organisatie verandert, en 
ook Loyalis verandert. Dat 
betekent dat ook ons magazine 
een nieuwe jas nodig had. 

Voortaan treft u in elk nummer 
onder meer een  thema-
verhaal, waarin we ingaan op 
een praktĳ kcasus én op de 

materie van deze casus. Ook 
is er in elke editie ruimte voor 
achtergrond, veel nieuws en 
een kennismaking met een van 

onze medewerkers. Uiteraard 
hopen we dat u tevreden bent 
over het nieuwe magazine.           
Veel leesplezier!

Hét moment 
om alles 
op orde te 
brengen



4

Portret

Aad van der Weijden
Adviseur Arbeidsvoorwaarden Puur water & natuur (PWN)

Het contract met de vorige 
verzekeraar liep per 1 
januari 2013 af. ‘We wil-
den onze WGA- 

verzekering niet automatisch ver-
lengen’, vertelt Aad van der Weijden, 
adviseur arbeidsvoorwaarden. ‘We 
hadden ook meer behoefte aan een 
vaste contactpersoon; iemand die 
ons kan bijstaan met deskundigheid 
en goede informatie. Daarom wil-
den we eerst eens de mogelijkheden 
aftasten. We vroegen Loyalis om ad-
vies over het zo optimaal mogelijk 

afdekken van de arbeidsongeschikt-
heidslasten, rekening houdend met 
zowel de financiële als beleidsmati-
ge aspecten.’

Vier scenario’s
Loyalis stelde PWN een reeks vragen 
over verwachtingen, ziekteverzuim 
en medewerkergegevens. Aad: ‘Ze 
hebben onze input beoordeeld en 
daarna heel snel een rapportage 
opgesteld. Gerekend over de periode 
2013-2015, hebben ze voor vier 
verschillende scenario’s de moge-
lijkheden bekeken en de kosten en 
baten afgewogen: gedifferentieerde 
premie betalen, verzekerd en onver-
zekerd eigen risico dragen en een 
stoplossverzekering. De beste optie 
was dat we het risico opnieuw voor 
eigen rekening nemen en daarbij 
een borgtochtverzekering afsluiten.’
Hoewel dat advies onafhankelijk 
was, heeft PWN een eigen afweging 
gemaakt. Aad: ‘Ten eerste wisten we 
al wat het betekent om eigen-
risicodrager te zijn. En bovendien 
verwachtten we dat de instroom 
in de WGA in de komende jaren 
beperkt zal zijn. Dan is het verant-

woord om dat risico zelf te dragen. 
We doen bij PWN namelijk veel aan 
preventie en voeren een integraal 
gezondheidsmanagement. Ons 
ziekteverzuim is de laatste jaren 
behoorlijk omlaag gegaan, we zijn 
een gezond bedrijf en doen er veel 
aan om dat te blijven.’ 

Flinke premiereductie
PWN maakte zelfstandig de keuze 
om het risico weer voor drie jaar te 
dragen. Ook bepaalden ze zelf waar 
ze de borgtochtverzekering wilden 
afsluiten. In de praktijk bleek het 
wel lastig om een verzekerings-
maatschappij te vinden. ‘Het is 
opvallend dat maar weinig verze-
keraars zo’n borgtochtverzekering 
aanbieden. We vroegen uiteindelijk 
twee offertes op, waarvan een bij 
Loyalis. Beide voorstellen pakten 
gunstig uit: we konden rekenen op 
een flinke premiereductie. Vanwege 
de voorwaarden die de verzekeraars 
stellen voor de omvang van onze 
organisatie, lag het voor de hand 
om de verzekering bij Loyalis af 
te sluiten. Maar nogmaals, Loyalis 
heeft daar niet in gestuurd. Het 

‘We zijn een gezond  
 bedrijf en doen er veel 
 aan dat te blijven’

PWN besloot drie jaar geleden 
het risico van de Werkhervatting 
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
(WGA) zelf te dragen. Afgelopen 
jaar liet PWN een analyse 
uitvoeren door Loyalis om na te 
gaan of de keuzes uit 2009 nog 
steeds van toepassing waren.
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‘Ons ziekteverzuim is de laatste 
jaren behoorlĳ k omlaag gegaan’

advies en aanbod waren ona� anke-
lijk en vrijblijvend’, benadrukt Aad.
‘Wat ons heeft verrast, is het korte 
tijdsbestek. Na 1 oktober zijn we het 
traject ingegaan en voor het eind 
van het jaar was alles geregeld. Een 
echte bliksemactie, dankzij de vlotte 
medewerking van alle kanten. Wij 
hebben snel de gevraagde gegevens 
verzameld, Loyalis heeft ze snel 

verwerkt en daarna is onze directie 
snel tot een besluit gekomen. Het 
scheelt wel dat wij al eigen- 
risicodrager waren en dat alleen de 
constructie is veranderd. De onder-
nemingsraad heeft hierover drie 
jaar geleden al een positief advies 
gegeven, waardoor de besluitvor-
ming nu ook snel kon plaatsvinden.’
PWN kijkt positief terug op het hele 

traject. ‘Niet alleen omdat het snel 
ging, maar ook omdat we erg te 
spreken zijn over de begeleiding en 
het objectieve advies van Loyalis’, 
vindt Aad. ‘De keuze die we hebben 
gemaakt, geldt weer voor drie jaar. 
Eind 2015 beoordelen we onze 
situatie opnieuw. Ik kan me zomaar 
voorstellen dat we ook Loyalis daar 
dan weer voor vragen.’ <

Het kan heel interessant zĳ n om het risico  
van de WGA zelf te dragen zie pagina 6

‘We zijn een gezond  
 bedrijf en doen er veel 
 aan dat te blijven’



Vraag 
& Antwoord

Werkhervatting 
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Wat houdt de Regeling 
werkhervatting 
gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten in?

De Regeling werkhervatting gedeel-
telijk arbeidsgeschikten (WGA) is 
onderdeel van de Wet werk en inko-
men naar arbeidsvermogen (WIA). De 
regeling is bedoeld voor werknemers 
die gedeeltelijk óf volledig maar niet 
duurzaam arbeidsongeschikt zijn. 
Een WGA-uitkering vult de eigen 
inkomsten aan. Uitgangspunt van de 
regeling is dat de werknemer zoveel 
mogelijk aan het werk blijft. Wordt 
een van uw werknemers gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt, dan komen de 
kosten voor de WGA-uitkering de eer-
ste tien jaar voor uw rekening. U kunt 
zich daarvoor herverzekeren, bijvoor-
beeld met de WGA ERD-verzekering 
van Loyalis. De premie die u betaalt 
voor deze verzekering is a� ankelijk 
van het aantal werknemers dat dat 
instroomt in de WGA. Maar het kan 
ook interessant zijn om het fi nanciële 
risico van de WGA zelf te dragen, zelfs 
als de premie laag blijft.

Hoe weet ik of het 
gunstig is om zelf dit 
risico te dragen?

De fi nanciële gevolgen en het risico 
kunt u het beste beoordelen door in 
te schatten hoe de premielast er over 
meerdere jaren uitziet. Dat bedrag zet 
u af tegen de kosten van eventuele 
uitkeringen. De mate waarin u als 
werkgever bereid bent fi nancieel risi-
co te lopen, is mede bepalend voor de 
omvang van het fi nancieel voordeel. 
In de praktijk blijkt dat ook de tijd 
en energie die u als werkgever moet 
besteden aan de uitvoering, bepa-
lend is voor de keuze. Daarbij moet 
u denken aan het regelen van de re-
integratie, het vastleggen daarvan en 
het aanbieden en eventueel voeren 
van beroeps- en bezwaarprocedures. 
Als u overweegt om het fi nanciële 
risico van de WGA zelf te dragen, dan 
kan Loyalis u advies geven. Met het 
onderzoek eigenrisicodragerschap 
WGA van Loyalis krijgt u inzicht in 
uw WGA-lasten en advies over moge-
lijke besparingen. Ons onderzoek is 
geheel ona� ankelijk. De uiteindelijke 
beslissing maakt u zelf. 

Hoe werkt het 
onderzoek eigenrisico-
dragerschap WGA?

Een onderzoek eigenrisicodrager-
schap WGA bestaat uit drie onderde-
len: een fi nanciële en een beleidsma-
tige analyse en een toelichting door 
een consultant van Loyalis. Bij de 
fi nanciële analyse krijgt u een totaal-
beeld van de huidige en toekom-
stige kosten van het verzuim in uw 
organisatie. Daarbij krijgt u ook een 
overzicht van de huidige en toekom-
stige kosten van de WGA-instroom. 
Bij de beleidsmatige analyse kijken 
we naar hoe uw arbo-, verzuim- en 
re-integratiebeleid is geregeld en hoe 
het eventueel beter kan. Een goed 
gezondheidsbeleid kan dus een grote 
rol spelen in de besluitvorming. Des-
gewenst verzorgt Loyalis ook nog een 
groepspresentatie over de WIA. Een 
onderzoek eigenrisicodragerschap 
WGA kost € 3.500. U betaalt maar 
de helft als u recht hebt op de Re-
integratie Subsidie van Loyalis. 

Bent u geïnteresseerd in een onder-
zoek eigenrisicodragerschap WGA 
of hebt u vragen? Neem contact met 
ons op. Meer informatie over sociale 
zekerheid vindt u op onze website: 
www.loyalis.nl/werkgever.

Voor een bedrĳ f met een goed gezondheidsbeleid 
kan het heel interessant zĳ n om het risico van de 
WGA zelf te dragen. Drie vragen daarover.
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Hebt u meer vragen over sociale zekerheid?
loyalis.nl/werkgever

Een toelichting door een 
consultant van Loyalis maakt 
deel uit van het onderzoek 
eigenrisicodragerschap WGA
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Pensioen- en vertrekregelingen zijn binnen veel organisaties een actueel 
gespreksonderwerp. Onderwijscoöperatie Fricolore heeft er regelmatig mee te 
maken en wilde er meer over weten. Daarom organiseerde Loyalis voor hen een 
informatiebijeenkomst.

Als werkgever is het niet een-
voudig om alle veranderingen, 
mogelijkheden en risico’s te 
kennen omtrent pensioenen 

en vertrekregelingen. Het is tenslotte in-
gewikkelde materie. Toch is het goed om 
op de hoogte te blijven. Zeker als oudere 
werknemers bij u aankloppen, omdat ze 
eerder willen stoppen met werken. Frico-
lore kan hierover meepraten. 
De onderwijscoöperatie sloot een aantal 
jaar geleden een collectieve arbeidson-
geschiktheidsverzekering af bij Loyalis. 
‘We hebben daarbij afgesproken dat 
Loyalis regelmatig een themabijeen-
komst voor ons organiseert’, vertelt 
directeur-bestuurder Henk Stam. ‘Soms 
met een plenair programma, soms met 

een kleine, interactieve opzet. Maar altijd 
met nuttige informatie en handvatten 
die we meteen kunnen toepassen in onze 
dagelijkse praktijk.’ 

Samen een thema bepalen
‘De onderwerpen voor de bijeenkom-
sten bepalen we samen, in goed overleg. 
Intern ga ik na of er wensen of sugges-
ties zijn en die leg ik voor aan Loyalis. Zo 
kwamen we afgelopen voorjaar tot het 
thema ‘pensioenen en vertrekregelingen’. 
Onze P&O’ers wilden meer weten over 
de veranderingen in het pensioenstelsel, 
over de zaken die de sociale zekerheid ra-
ken en hoe je daarmee omgaat in tijden 
van krimp en bezuinigingen’, aldus Henk 
Stam. ‘Eind april kwamen we allemaal 

bijeen in Oranjewoud, nabij Heerenveen. 
Dat is niet voor iedereen naast de deur, 
maar dat vindt niemand een bezwaar. 
Vooral omdat iedereen oprecht geïnteres-
seerd is en graag van actuele informatie 
wordt voorzien.’

Beter doorverwijzen
De bijeenkomst werd druk bezocht door 
de beleidsmedewerkers P&O en directeu-
ren met personeel in hun portefeuille. 
Een van hen was Greta Hoekstra die als 
directeur eindverantwoordelijk is voor de 
medewerkers van drie locaties. ‘De sessie 
was bijzonder informatief. Vooraf dacht 
ik al veel over pensioenen en vertrekre-
gelingen te weten, maar dat bleek tegen 
te vallen. Er verandert immers veel 

Pensioen- en 
vertrekregelingen

Informatie-
bijeenkomsten 
op maat

>
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rondom de sociale zekerheid. Daarom 
ben ik blij dat ik ben aangeschoven. Want 
behalve dat ik inhoudelijk meer weet, 
is me nu ook bekend hoe en waarheen 
we werknemers kunnen doorverwijzen. 
Zowel naar andere instanties, als naar 
instrumenten, zoals de online rekentool 
die bij de financiële vertrekscan erg 
handig is.’

Goed werkgeverschap
Ook Tina Lolkema, beleidsmedewerker 
P&O, is enthousiast. ‘De bijeenkomst 
heeft mij veel nieuwe inzichten ver-
schaft. Ik vond het prettig dat ook 
iemand van ABP een presentatie gaf, 
dat maakte het verhaal compleet. Ik ben 
volledig bijgepraat en weet nu veel beter 
wat de mogelijkheden zijn als iemand 
eerder wil stoppen met werken. Wat mij 
persoonlijk erg is bijgebleven, is de infor-
matie over het voorwaardelijk pensioen. 
Wie bijna zestig is en nog bij een andere 
werkgever wilt beginnen, loopt een stuk 
pensioen mis. Dat weten mensen vaak 

niet, daarom is het ontzettend belangrijk 
om hen daar op te wijzen. Net als op de 
fiscale risico’s van deeltijdpensioen. Dat 
wij medewerkers beter kunnen adviseren 
over al dat soort zaken, is voor mij een 
teken van goed werkgeverschap.’

Positieve geluiden
Tijdens een interne evaluatie, zes weken 
later, hoorde Greta Hoekstra enkel posi-
tieve geluiden. 
‘Onze medewer-
kers benadrukten 
dat ze er écht 
iets aan hebben 
gehad, mede 
doordat er gele-
genheid was om 
vragen te stellen 
en eigen voorbeelden in te brengen. Ie-
dereen heeft volle agenda’s, maar maakt 
graag tijd om de sessies met Loyalis bij te 
wonen. Juist omdat ze ons verder helpen 
in ons vak.’
‘De bijeenkomsten ondersteunen niet 

alleen de kennis en kunde van onze 
P&O’ers. Ze kunnen ook leiden tot con-
crete aanpassingen in ons beleid’, bena-
drukt Henk Stam. ‘Zo hebben we, na een 
eerdere bijeenkomst over vitaliteit, diver-
se activiteiten uitgerold om de groeiende 
populatie oudere werknemers vitaal te 
houden en hen vanuit hun eigen energie 
te motiveren in de laatste fase van hun 
carrière. Daarnaast zijn de bijeenkomsten 

waardevol voor ons 
eigen netwerk.’ Daar 
kan ook Tina zich in 
herkennen: ‘Het is 
een goed moment 
om met collega’s van 
Fricolore, vanuit alle 
uithoeken van onze 
regio, bij te praten en 

ervaringen te delen. Je spreekt elkaar wel 
vaker, maar op zo’n dag kun je het verder 
uitdiepen. Onze scholen liggen in een 
perifeer gebied. Daarom is het prettig dat 
Loyalis naar het noorden komt en deze 
bijeenkomsten voor ons organiseert.’ <

‘Dat wij medewerkers 
beter kunnen adviseren, 
is voor mij een teken van 
goed werkgeverschap’

Fricolore is een onderwijscoöperatie die bestaat uit vijftien scholen voor voortgezet 
onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder, Urk en de Kop van Overijssel. De scholen 
werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen.

Feiten & cijfers· De huidige levensverwachting voor mannen is 83,1 jaar, voor vrouwen 86,4 jaar· Wie bijna 60 is en nog bij een andere werkgever wil beginnen, loopt vaak pensioen mis· Voor ieder jaar dat je pensioen eerder ingaat, wordt het ongeveer 8% à 9% lager
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Meer informatie: Loyalis.nl/preventie of 035 5129597

Kort 
Nieuws

Loyalis is over op IBAN
Binnenkort betaalt iedereen met 
IBAN. Met IBAN is er geen verschil 
meer tussen betalingen in Nederland 
en grensoverschrijdende betalingen. 
Ook Loyalis heeft zijn betalings-
systeem ingericht op de nieuwe 
rekeningnummers.

Wat is IBAN?
IBAN is onderdeel van SEPA: Single 
Euro Payments Area. SEPA is het 
initiatief van de Europese Unie en 
de Europese banken om uniformiteit 

binnen het internationale betalings-
verkeer aan te brengen. Alle 
landen binnen de Europese Unie 
en de landen IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen, Zwitserland en Monaco 
gaan over op IBAN. Doordat alle 
inwoners en bedrijven in de Euro-
landen overgaan op IBAN ontstaat  
er een gezamenlijke betaalmarkt. 

Wat betekent IBAN voor u?
Voor u verandert er niet veel. IBAN 
heeft tot gevolg dat ons betalings-

systeem en incassosysteem in-
gericht moeten zijn op de nieuwe 
internationale rekeningnummers. 
Daar is de afgelopen maanden hard 
aan gewerkt. Met als resultaat dat 
de betalingen aan onze klanten goed 
zijn verlopen. Ook is het incasso-
systeem goed geregeld. U kunt nu uw 
gegevens aanleveren met IBAN. Vanaf 
1 februari 2014 is IBAN verplicht. 

Wilt u meer weten over IBAN? Kijk op 
www.overopiban.nl 

Virtuele presentaties voor u 
en uw werknemers
Wilt u voor uw werknemers een workshop of presen-
tatie organiseren over een collectieve verzekering? Of 
hebt u zelf behoefte aan uitleg over een bepaald onder-
werp? Daar kan Loyalis Relatiebeheer u mee van dienst 
zijn. Speciaal voor werkgevers van kleine organisaties 
bieden wij deze dienst aan.

Hoe werkt het?
In overleg met Relatiebeheer geeft u aan wat uw vraag 
is. Voor wie is de presentatie bedoeld en wat zijn de 
specifieke vragen die u beantwoord wilt krijgen? Onze 
medewerkers bereiden de presentatie voor en plannen 
samen met u een datum en tijdstip. Daarbij passen wij 
ons aan uw schema aan, of dat nu tijdens kantooruren 
is of daarbuiten. De locatie bepaalt u uiteraard hele-
maal zelf; op kantoor, op een vergaderlocatie, alles is 
mogelijk.

Wat hebt u nodig?
Een pc met beeldscherm, een vergaderruimte op een 
zelfgekozen locatie en een webcam. U ontvangt vooraf-
gaand aan de presentatie een link voor het downloaden 
van software voor digitaal vergaderen en het aansturen 
van de webcam.

Meer weten?
Neem contact op met de afdeling Relatiebeheer voor de 
mogelijkheden via 045 579 36 36. 
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Kort 
Nieuws

Gratis deelnemen aan een cursus? 
De Sociale Zekerheidswĳ zer van Loyalis 
is een uniek servicepakket dat P&O-
medewerkers ondersteunt bĳ  vragen 
en problemen op het brede terrein van 
de sociale zekerheid. Als abonnee van 
de Sociale Zekerheidswĳ zer van Loyalis 
kunt u nu al drie keer per jaar gratis 
deelnemen aan een themabĳ eenkomst 
over bĳ voorbeeld ontslag en de moder-
nisering Ziektewet. Maar wĳ  organiseren 
ook regelmatig aanvullende cursussen 
over sociale zekerheid, zoals de sector-
speci  eke cursus Kennis van Sociale 
Zekerheid. 
Als u nu een abonnee aandraagt, dan 

kunnen u en de abonnee gratis deel-
nemen aan een van de cursussen op 
www.socialezekerheidswĳ zer.nl. Wilt u 
zelf abonnee worden? Ook dan krĳ gt u 
een cursus gratis aangeboden. 

Hoe werkt het? 
Vul het actieformulier in voor 31 
december 2013. Wĳ  sturen dan een 
off erte naar de nieuwe abonnee. Na 
ondertekening van de off erte ontvangt 
de nieuwe abonnee een voucher. Als u 
al een abonnement hebt, krĳ gt ook u 
een voucher toegestuurd. Deze is tot 31 
december 2014 in te wisselen voor een 

eendaagse cursus op 
www.socialezekerheidswĳ zer.nl. 

Voordelen
Nog even de voordelen van de Sociale 
Zekerheidswĳ zer op een rĳ : 
• Persoonlĳ ke helpdesk
• Drie themabĳ eenkomsten per jaar
• Nieuws en actuele informatie via de   
   nieuwsbrief
• Toegang tot de kennisbank

Meer weten? Ga naar 
www.socialezekerheidswĳ zer.nl/actie

Onlangs verscheen het boekje Een vitale 
organisatie: dat werkt! In dit boekje 
delen andere werkgevers hun ervaringen 
met u. Zij vertellen hoe zij samen met 
Loyalis hebben gewerkt aan de vitaliteit 
van hun organisatie. Een boekje om te 
bewaren. 

Gezond zijn én blijven. Dat lukt door goed te managen, 
de beste beslissingen op het juiste moment te nemen 
en te investeren in werknemers. Niet alleen hun kennis 
en ervaring telt, maar ook hun gezondheid, motivatie, 
een goede werkbalans en de beleving op de werkvloer. 
Daarin speelt u als werkgever een belangrijke rol. 
Wie goed in z’n vel zit, komt graag naar z’n werk en 
presteert beter. Dat doet niet alleen die medewerker 
persoonlijk goed. Ook uw organisatie wordt er beter 
van. Het is daarom belangrijk om te investeren in de 
gezondheid van uw werknemers. Vitale werknemers 
houden uw organisatie immers in beweging.

Loyalis kan u helpen om te 
investeren in een vitale organisatie met vitale 
werknemers. We bevorderen gezondheid om verzuim 
te voorkomen. En mocht dat toch gebeuren, dan helpen 
we om mensen weer snel weer aan het werk te hebben. 
Daarnaast blijft het zaak om al uw personeel gemoti-
veerd te houden, hun beste capaciteiten naar boven te 
halen en open te staan voor nieuwe initiatieven.

Wilt u een exemplaar van dit boekje ontvangen? 
Neem dan contact op Loyalis Kennis & Consult via 
045 579 69 96.

Tips voor een vitale 
organisatie 
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Welke organisatie wil geen bevlogen medewerkers? Een 
bevlogen medewerker heeft een hoog energieniveau, 
straalt vitaliteit uit, voelt zich � t en kan langer door-

werken. Hĳ  is toegewĳ d, enthousiast en voelt zich betrokken bĳ  
de organisatie. Hĳ  doet zĳ n werk met plezier en weet een goede 
balans tussen werk en privé 
te bewaren. Het eff ect van 
bevlogen medewerkers in 
uw organisatie is positief. 
Zĳ  verzuimen minder, zĳ n 
gezonder en werken met 
meer plezier. Bevlogenheid leidt tot duurzame inzetbaarheid. En dit 
is cruciaal voor het langer doorwerken.
Hoe schep je nu als organisatie een klimaat dat bevlogenheid 
stimuleert? Het antwoord hierop ligt in een goede balans tussen 
taakeisen en energiebronnen. Taakeisen zĳ n zaken die energie vra-
gen. Denk hierbĳ  aan werkdruk, routine, mentale belasting, lastige 
leerlingen, con icten of het ontbreken van sturing. Werkgerelateer-
de energiebronnen zĳ n bĳ voorbeeld autonomie, teamgeest, sociale 
steun, waardering en zingeving. Persoonlĳ ke energiebronnen zĳ n de 
bronnen waarover een medewerker zelf beschikt, zoals optimisme, 
zelfvertrouwen en stressbestendigheid. 
In organisaties met een klimaat voor bevlogenheid zorgen de 
medewerkers zelf voor een goede aansluiting tussen zichzelf en 
de baan. Dit heet jobcrafting; het boetseren van je eigen werk. 
Iedereen kan zĳ n eigen werk interessanter, leuker en uitdagender 
maken. Bĳ voorbeeld door meer energiebronnen te creëren of taken 
op een andere wĳ ze of met 
een andere collega aan te 
pakken. Jobcrafting doe en 
besluit je zelf. 
Welke concrete stappen 
worden gezet is a� ankelĳ k 
van waar de organisatie 
staat. Bovenstaande maakt 
echter duidelĳ k dat het 
creëren van een klimaat 
van bevlogenheid vraagt 
om een betrokken organi-
satie die ruimte biedt en 
zichzelf kritische vragen 
durft te stellen. Als dat 
lukt, is de basis gelegd voor 
bevlogenheid. 

Astrid Wolswijk, 
consultant bij Loyalis 
Kennis & Consult

Column

Bevlogenheid 
werkt!

Bij het afsluiten van een 
hypotheek vragen hypo-
theekverstrekkers vaak 
een werkgeversverklaring 
aan nieuwe hypotheek-
nemers. Krijgt u ook zo’n 
verzoek, maar weet u niet 
wat u moet invullen? Voor 
uw gemak hebben we een 
voorbeeldverklaring Aan-
vullende Voorzieningen 
ontwikkeld.

Waarom een werkgevers-
verklaring?
Hypotheekverstrekkers 
zijn als fi nancieel adviseur 
verplicht om na te gaan in 
welke mate de hypotheek-
nemer inkomensrisico’s 
heeft verzekerd. Zo kunnen 
zij bepalen of het nood-
zakelijk is om nog extra 
aanvullende verzekerin-

gen af te sluiten. Met de 
werkgeversverklaring kan 
de werknemer aantonen 
collectief verzekerd te zijn 
bij arbeidsongeschiktheid 
en/of overlijden. 

Voorbeeldverklaring
Omdat niet iedereen weet 
hoe deze verklaring inge-
vuld moet worden, hebben 
wij voor werkgevers in 
overheid en onderwijs drie 
voorbeeldverklaringen 
ontwikkeld. 
Zo kunt u snel de juiste ge-
gevens over de collectieve 
arbeidsongeschiktheids-
verzekering en het collec-
tief nabestaandenpensioen 
afl ezen en overnemen 
op de verklaring van de 
hypotheekverstrekker 
of bank.

Voorbeeld 
werkgeversverklaring

Meer weten? 
Kĳ k op www.loyalis.nl/werkgeversverklaring

Mantels  Bouwend 
Nederland verlengd 
De verzuimmantel en de 
mantel WGA Eigenrisico-
drager van Bouwend 
Nederland worden ver-
lengd. Omdat de huidige 
mantels per 1 januari 2014 
afl open, heeft Bouwend 
Nederland begin 2013 een 
marktverkenning laten 

doen. Daaruit bleek dat 
Loyalis de meest gunstige 
overeenkomst voor de leden 
van Bouwend Nederland 
kon aanbieden. Voor de 
mantels geldt wel dat door 
de schadelast de premies 
moeten worden verhoogd 
per 1 januari 2014.
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Achtergrond
Invloed AOW-aanpassing op Loyalis

Voor het eerst sinds de invoering van 
de Algemene Ouderdomswet in 1957 
wordt de AOW-leeftijd verhoogd. Dat 

gebeurt stapsgewijs met een, twee en later 
drie maanden per jaar. Uiteindelijk krijgt 
iedereen in 2023 vanaf zijn 67ste verjaardag 
AOW. In de toekomst kan deze leeftijd nog 
verder stijgen, waar Loyalis daar dan weer op 
zal inspelen.

Aansluiten
Een hogere AOW-leeftijd betekent dat arbeids-
ongeschiktheids- of nabestaandenuitkeringen 
langer doorlopen om ze te laten aansluiten bij 
de startdatum van de AOW. Het is belangrijk 
dat ook de aanvullende verzekeringen van 
Loyalis doorlopen tot de AOW-leeftijd, om te 
voorkomen dat verzekerden een aantal maan-
den of zelfs jaren ongewild een lager inkomen 
hebben. 
     
Premiestijging
De aanpassing betekent een lichte stijging van 
de premie. Omdat de looptijd van de uitke-
ringen uit de verzekeringen langer wordt, 
is dat onvermijdelijk. De premiestijging van 
de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zal 

gemiddeld tussen de € 1 en € 1,50 bruto per 
maand zijn. Bij de nabestaandenverzekeringen 
is de premiestijging afhankelijk van de leeftijd 
van de verzekerde en het verzekerd bedrag. 
Daarom wordt deze individueel bepaald.

Communicatie
De systemen zijn inmiddels aangepast en 
de communicatie naar werkgevers en werk-
nemers is gestart. De werkgevers zijn via de 
digitale nieuwsbrief van Loyalis geïnformeerd 
en krijgen ook een brief met de contractbijlage. 
De meesten van de bijna 400.000 arbeidsonge-
schiktheidsverzekerden hebben al post gehad 
van Loyalis. Bij collectieve verzekeringen en 
bij de pensioenproducten overlegt Loyalis met 
de werkgevers hoe de werknemers het beste 
geïnformeerd kunnen worden. 
De verzekerden krijgen van Loyalis niet alleen 
een aangepaste polis, maar ook een heldere 
uitleg over de noodzaak van de aanpassingen. 
Op deze manier heeft de werkgever er zo min 
mogelijk werk aan. En dat is ook de bedoeling 
van Loyalis.

Meer weten? Kijk op 
www.loyalis.nl/aow-leeftijd-wordt-verhoogd

Loyalis heeft hard gewerkt om de looptijd van de producten 
te laten aansluiten bij de verhoging van de AOW-leeftijd. 
Diverse systemen en honderdduizenden polissen worden 
aangepast. Doel: de garantie van een stabiel inkomen voor 
elke verzekerde, onafhankelijk van zijn AOW-leeftijd. 

Producten Loyalis groeien 
mee met de AOW
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Zijn werk:
Scholengemeenschappen, univer-
siteiten en academische zieken-
huizen: ze hebben allemaal de 
volledige aandacht van Joost Rijnja, 
relatiemanager bij Loyalis. 
‘Mijn klanten bevinden zich in 
heel Nederland. Ik ga geregeld bij 
ze langs en ben dus veel onder-
weg. Dat bevalt me prima, alleen 
maar binnen zitten is niets voor 
mij. Zit ik in de auto, dan bel ik en 
pols ik waar en hoe ik mijn klan-
ten nog meer kan ondersteunen. 
Ik ben graag voor ze bezig, pak 
zaken het liefst zo snel mogelijk 
op. Dat vele bellen is dus niet voor 
niets; ik probeer er altijd voor te 
zorgen dat het ergens toe leidt en 
de daad bij het woord te voegen. 
Als geboren Amsterdammer houd 
ik wel van die typisch Rotterdam-
se mentaliteit. En bij dat alles 
breng ik graag mensen samen. 
Want waarom zou je iets alleen 
doen als het net zo goed samen 
kan? Samen bereik je meer, kom je 
tot de beste resultaten.’

Zijn hobby:
Samenwerken. Regelen, afspraken 
maken. Joost doet het met veel 
plezier, ook in zijn vrije tijd. ‘Ik 
tennis graag. En sta niet alleen 
op de baan, maar maak binnen 
de vereniging ook deel uit van 
meerdere commissies. Ook regel 
ik elk jaar dat we met een groep 
vrienden op survivalweekend gaan. 
Dat begon klein, maar is inmiddels 
uitgegroeid tot een groep van zo’n 
20, 25 personen. En dan zijn er 
nog de fietstochten – niet alleen 
in mijn vrije tijd, maar ook voor de 
Loyalis Omloop. Die verzorg ik twee 
keer per jaar, waarbij zo’n vijftig 
klanten samen met ons op de fiets 
stappen. Zo hebben we dit voorjaar 
in Groesbeek gefietst, vlak bij de 
locatie van een klant. En wat te 
denken van de Limburgse heuvels? 
Geweldig om daar te fietsen, om-
ringd door een prachtig landschap. 
Zo’n tocht zorgt voor inspiratie, 
voor motivatie. En dat laatste, daar 
is het mij om te doen. Wanneer 
de energie ontbreekt, dan ben ik 
graag degene die de boel weer op 
gang brengt. Dat enthousiasme, 
dat kenmerkt me wel.’

In deze rubriek staat een medewerker van Loyalis centraal die een bijzondere 
hobby heeft. Je ziet dat passie voor werk en hobby vaak door elkaar lopen.

‘Ontbreekt de 
energie, dan breng 
ik de boel graag 
weer op gang’

De heuvels in, 
op naar ’n boost

de Buitendienst
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Dat is 175.000 minder dan eind december 2002, 
toen de hoogste stand ooit werd bereikt

De gestage daling is vooral het 
gevolg van veranderende wet- 
en regelgeving

Eind juni 2013 werden 818.000 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
verstrekt door de overheid

Eind juni 2013 ging ruim 48% van de arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen naar een vrouw 
(Bron: CBS)


