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‘ We staan aan de vooravond van 
nieuw politiek beleid. Na alle 
bezuinigingen lijkt er weer ruimte 
te komen voor verbeteringen in de 
inkomenszekerheid van mensen.’
Rien Seip, productontwikkelaar bij Loyalis, pagina 13
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Voorwoord

Terugblik op de toekomst

jĳ , je pensioen en

'Er is in de afgelopen vijftien 
jaar nogal wat veranderd'

Vijftien jaar geleden begonnen 
wij te werken onder de naam 
‘Loyalis’. De naam van onze 

organisatie – en de titel van dit blad – 
verwijst naar loyaliteit. Dat krijgen we 
iedere dag terug van onze klanten. En 
dat geven we ook iedere dag aan onze 
klanten. Loyaliteit is een wederkerige 
relatie. Onze klanten moeten altijd op 
ons kunnen bouwen. Ongeacht wat er 
in de wereld om hen heen of in hun 
eigen wereld gebeurt. 

Dynamiek in de wereld
En er is de afgelopen vijftien jaar nogal 
wat veranderd. Mensen willen steeds 
meer zelf de regie voeren over hun 
leven en loopbaan. Investeren in jezelf 
om je verder te ontwikkelen en je po-
sitie op de arbeidsmarkt te versterken, 
wordt steeds belangrijker. De arbeids-
markt is dynamischer dan vijftien jaar 
geleden. Er wordt vaker van functie en 
van werkgever gewisseld. Ook zorgt de 
toenemende flexibilisering van werk 
voor extra mobiliteit. Daar moet je 
als werknemer en werkgever klaar 
voor zijn.

Naast de maatschappij is ook het 
toezichtsregime voor verzekeraars de 
afgelopen jaren sterk veranderd. De 
regels zijn veel strenger geworden. 
Vanuit mondiale ontwikkelingen is 
deze nieuwe realiteit begrijpelijk en 
juichen we die van harte toe. Een klant 
moet immers kunnen blijven vertrou-
wen dat een product dat hij nu koopt, 
toekomstbestendig is en dan nog steeds 
de bescherming biedt die hij wenst. 

Verandering is de enige 
constante
De samenleving blijft in beweging, met 
nieuwe vraagstukken en nieuwe risico’s 
voor werknemers en werkgevers. Digi-
talisering en automatisering drukken 
nu al een forse stempel op de samenle-
ving en zullen naar verwachting alleen 
maar belangrijker worden. Sommige 
banen zullen daardoor verdwijnen en 
er zullen nieuwe functies ontstaan. 
Investeren in mobiliteit zal daarom ook 
de komende jaren een belangrijk punt 
blijven. 

Digitalisering en automatisering bieden 
ook mogelijkheden om de dienstver-
lening aan klanten sneller, gemakke-
lijker en transparanter te maken. Die 
voordelen wil Loyalis ook benutten, om 
nog beter aan te kunnen sluiten bij de 
wensen en behoeften van onze klanten. 

Over vijftien jaar zal de maatschappij 
er heel anders uitzien dan nu. Verande-
ring is de enige constante. Hoe zullen 
we dan terugblikken op wat nu de 
toekomst is? De tijd zal het leren!

Wim Vliex 
financieel directeur
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In Beeld  UBA Bouw4

UBA Bouw
Een warm familiebedrĳ f
Grote kans dat u de borden van UBA Bouw wel eens 
aan de kant van de weg heeft zien staan. Het bouw-
bedrĳ f werd 51 jaar geleden opgericht. Inmiddels 
 werken er 180 medewerkers in een grote straal rond-
om Uithoorn. Over een warm familiebedrĳ f. 

‘Natuurlĳ k moet er bĳ  ons hard gewerkt worden, maar als 
het nodig is, staan wĳ  ook echt voor onze medewerkers 
klaar’, vertelt hoofd personeelszaken Edwin de Veld. 
Hĳ  is dan ook blĳ  dat UBA Bouw tĳ dens de crisis 
bĳ na niemand heeft hoeven ontslaan. ‘Eén van onze 
grootste  uitdagingen is juist het vinden van voldoende 
gekwali ceerd en geschikt personeel. Gelukkig staan wĳ  
goed bekend en kunnen we veel vacatures invullen door 
mond-tot-mond reclame. Bovendien blĳ ven mensen lang 
bĳ  ons werken. We vieren dit jaar zelfs het vierde 40-jarig 
jubileum. Dat betekent wel dat we met elkaar een beetje 
ouder worden. Voor de balans is het belangrĳ k dat we 
ook jonge mensen aan ons binden. Gelukkig blĳ ven 
veel stagiairs en leerlingen bĳ  ons “hangen.”’ De sociale 
opstelling van UBA speelt daar volgens De Veld zeker 
een rol in. Die blĳ kt ook uit de nabestaanden- en WIA-
verzekeringen die het bedrĳ f voor zĳ n medewerkers bĳ  
Loyalis afsloot. De Veld waardeert vooral het persoonlĳ ke 
contact met Loyalis. ‘Wĳ  hebben Clifford Jansen als 
vast aanspreekpunt en we weten elkaar goed te vinden. 
Neem eind vorig jaar: toen kwam er een einde aan de 
premievaste periode van onze pensioenregeling. Dat 
betekende een forse kostenstĳ ging. Maar na overleg met 
Loyalis hebben we nu toch een goede pensioenregeling 
tegen een goede prĳ s.’
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Aan de NK Veldloop deden dit jaar meer 
dan 3500 sportieve medewerkers van 
maar liefst 274 overheids instellingen 
mee. Zij legden een parcours af in de 
mooie omgeving van Harderwijk. Ook 
Loyalis was op 5 april aanwezig bij dit 
hardloopevenement. Wij hebben gezonde 
snacks uitgedeeld aan de sportievelingen 
én een mountainbike weggegeven. Het 
ruime aantal deelnemers laat zien dat 
overheidsmedewerkers veel belang hechten 
aan vitaliteit. En daar dragen wij natuurlijk 
ook graag aan bij!

Kort nieuws

Wat betekent de nieuwe Arbowet voor u?

De Arbowet wijzigt per 1 juli 2017. De nieuwe 
wet moet de betrokkenheid van werkgevers 
en werknemers bij de bedrijfsgezondheids-
zorg en duurzame inzetbaarheid vergroten. 
Door de wijziging worden de adviserende rol 
van de bedrijfsarts en de verantwoordelijk-
heid van de werkgever wettelijk vastgelegd. 
Ook voorziet de nieuwe wet in een actievere 

rol voor de medezeggenschap bij de benoe-
ming van preventiemedewerkers. U hebt een 
jaar de tijd om aan de nieuwe voorwaarden 
te voldoen.

Meer weten? 
www.socialezekerheidswĳ zer.nl/arbowet

Ruim 3500 deelnemers 
aan NK Veldloop
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De politie heeft bij ons een nieuw 
contract afgesloten voor inkomens-
verzekeringen én gezond werken. 
Veel mensen nemen aan dat “het 
wel goed geregeld is” als ze arbeids-
ongeschikt raken, maar juist nu de 
overheid zich verder terugtrekt, is 
dat nog maar de vraag. Daarom biedt 
Loyalis politiemedewerkers onder meer 
MijnLoyalis, een tool die inzichtelijk 
maakt wat een arbeidsongeschiktheids-

Politie kiest weer 
voor Loyalis

Loyalis jaarverslag 2016 

Het Loyalis jaarverslag 2016 staat online. 
Benieuwd? Kĳ k op www.loyalis.nl/jaarverslag

verzekering oplevert en kost. En met de 
nieuwe dienst ‘Claim aan de keukentafel’ 
staat Loyalis zieke medewerkers nóg 
beter bij. Als er behoefte aan is, komen 
onze deskundige medewerkers op 
huisbezoek om vragen te beantwoorden, 
financiële  scenario’s door te nemen 
en te helpen bij het aan vragen van de 
uitkering. Dat neemt veel stress weg. Zo 
maken wij met deze  unieke dienst het 
verschil op de  momenten waarop het telt. 

Vlot en goed 
geregeld

Ga dan naar 
https://www.loyalis.nl/werkgevers/contact-service/

Afspraak maken, veilig 
een verzekering afsluiten 
of uw werknemers 
informeren? 

EEN NIEUWE  
REALITEIT 

 De inkomensterugval bĳ  
 arbeidsongeschiktheid kan groot  

 zĳn als je niets geregeld hebt 

 Ziekteverzuim staat    
 bĳ ons hoog op de agenda  

 De rol van overheid  
 en vakbonden  

 verandert 

Jaarverslag 2016 |  Loyalis NV

 Het aantal flex-contracten     
 neemt alleen maar toe 

 In deze snel  
 veranderende wereld is  
 duurzame inzetbaarheid  

 een belangrĳk thema 

jĳ, je pensioen en

OPEN JAARVERSLAG
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Loyalis tĳ dlĳ n

Loyalis jubileert!
Tĳ d voor een bescheiden feestje. Want 
inmiddels is het vĳ ftien jaar geleden 
dat Loyalis producten ging verkopen in 
aanvulling op de pensioenregeling voor 
de overheids- en onderwĳ swerknemers. 
Met Roel Cuypers, actuaris en Loyalis-
medewerker van het eerste uur, blikken we 
terug op die eerste vĳ ftien jaar. En natuurlĳ k 
kĳ ken we vooruit naar de volgende vĳ ftien. 

Cuypers zag Loyalis zich ontwikkelen 
en verbreden. ‘Eerst was Loyalis volledig 
werkzaam voor ABP-deelnemers’, kijkt 
hij terug. ‘Nu voeren we ook producten 
die toegesneden zijn op de arbeidsvoor-
waarden in de bouw- en zorgsector. En 
ons productaanbod is flink uitgebreid.’ 

Na ABP werd pensioenuitvoerder 
APG aandeelhouder van Loyalis. De 
toezichthouders DNB en AFM kwamen 
met een stortvloed aan nieuwe regels. 
‘Zeker voor kleine verzekeraars, 
waartoe ook Loyalis behoort, is het 
daardoor moeilijker geworden om 
nieuwe winstgevende omzet binnen te 
halen’, meent Cuypers. ‘Ook wij hebben 
te maken gehad met bezuinigingen 
en reorganisaties. Dat heeft Loyalis 
geholpen flexibel te blijven. Hiaten 

2002 

2005

2006

Oprichting Loyalis. 
Pensioenfonds ABP mag van 
de wetgever geen aanvullende 
producten en diensten, zoals 
verzekeringen, onder het eigen 
ABP-label aanbieden. Die 
worden nu ondergebracht bĳ  
de aparte stichting Loyalis.  

De Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA) versobert 
pensioenen en uitkeringen bĳ  
arbeidsongeschiktheid. Loyalis 
biedt oplossingen. 

VUT- en prepensioenregelingen vervallen en worden opgevolgd 
door de levensloopregeling. Als werknemer mag je een deel van je 
brutoloon sparen voor onbetaald verlof of vervroegd pensioen. Veel 
klanten bouwen bĳ  Loyalis via hun werkgever levenslooptegoed op.
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op arbeidsongeschiktheidsgebied in 
de basispensioenregelingen weten we 
vakkundig te repareren met hierop 
toegesneden verzekeringsproducten.’

Klantgerichtheid voorop
Voor Cuypers staat vast dat klantgericht-
heid de sleutel is voor Loyalis om ook in 
de toekomst succesvol te zijn. ‘Loyalis 
moet zorgen voor oplossingen van klant-
problemen. We zijn geen product-pusher 
en dat moet zo blijven. Voor onze doel-
groep moet Loyalis de vanzelfsprekende 
sparring partner zijn. Met onze kennis van 
de primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden van onze doelgroepen onder-
scheiden we ons van de concurrentie. Net 
als door producten die perfect aansluiten 
bij de dekking vanuit het pensioenfonds. 
Op het gebied van inkomenszekerheid 
natuurlijk, maar ook breder. Als het gaat 
om vitaliteit bijvoorbeeld. En uiteraard 
kunnen wij aan een werkgever met een 
vitaal werk nemersbestand aanvullend een 
aantrekkelijk verzekeringsaanbod doen, 
bijvoorbeeld op het gebied van arbeids-
ongeschiktheid.’

2008
2010

2012 2012

2017

ABP brengt de uitvoering van 
de pensioenregeling onder 
bĳ  APG. Loyalis valt nu onder 
de APG Groep.  

Einde levensloopregeling. Een 
overgangsregeling loopt nog 

door tot en met 2021.

Loyalis fuseert 
met de Cordares 
Verzekeringsgroep. 

De Wet uitfasering pensioen in 
eigen beheer en overige  scale 
pensioenmaatregelen schaft de 
opbouw van een pensioen in eigen 
beheer voor de DGA af. Loyalis 
bezint zich op een passende 
oplossing. 

In de Wet Verhoging AOW- en 
pensioenrichtleeftĳ d (Wet VAP) gaat 
het pensioen naar 67 jaar. De wet 
leidt in de jaren daarna tot lagere 
pensioenopbouw en maximering 
van het pensioengevend salaris. 
Loyalis past zĳ n producten-
portefeuille aan. 

9



Praktĳ k   De belangrĳ kste vraag is hoeveel  nanciële 
middelen je nodig hebt.

‘ Adviesgesprek 
geeft mĳ  
energie’

10

Tĳ den veranderen, ondervindt Paulette Martens, 
coördinator Arbo en Verzuim bĳ  GGD Hart 
voor Brabant. Veel medewerkers zullen meer 
eigen verantwoordelĳ kheid moeten nemen in 
hun loopbaan. ‘Stel dat je nu 54 jaar bent en 
je ziet op tegen je werk, dan is de weg naar je 
pensioen nog lang.’

>

De afgelopen jaren heeft Paulette Martens binnen de 
GGD veel zien veranderen. Aan het begin van deze 
eeuw fuseerden drie Brabantse GGD’s tot de GGD 
Hart voor Brabant. In 2012 werden zo’n 400 mede-

werkers van drie thuiszorgorganisaties overgenomen, waardoor 
het personeelsbestand groeide tot een kleine 630 medewerkers.
 
Naast de interne verschuivingen is ook de visie op werk en 
inkomen de afgelopen jaren veranderd. Volgens Martens komt 
dat hoofdzakelijk door de Wet verbetering poortwachter en de 
financiële crisis in 2008. ‘We zijn massaal gaan denken wat 
mensen bij ziekte nog wel kunnen in hun werk, in plaats van wat 
ze niet meer kunnen’, concludeert Martens. ‘En door de finan-
ciële crisis zijn ook  partners van GGD-medewerkers hun baan 
kwijtgeraakt, wat tot problemen heeft geleid. De gevolgen van 
de financiële crisis zijn op onze afdeling nog merkbaar, want 
financiële instellingen stellen extra eisen bij het verstrekken van 
hypotheken, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering naast 
een vast contract.’ 

Arbeidsongeschikt 
Hart voor Brabant heeft bij Loyalis een collectief contract afge-
sloten, waarbij medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
zijn een aanvulling op hun inkomen krijgen. De werkgever 
betaalt de premie. Voor eigen rekening kunnen werknemers de 

semicollectieve AOV met volledige dekking kiezen. Martens 
ervaart dat werknemers erg verschillend met het arbeidsonge-
schiktheidsvraagstuk omgaan. ‘De één neemt een AOV voor 
kennisgeving aan en de ander wil graag alles weten. Na de fusie 
tot GGD Hart voor Brabant staan vanuit de werkgever in ieder 
geval de neuzen op verzekeringsgebied dezelfde kant op.’
Binnen de GGD is veel aandacht voor herhaaldelijk kortdurend 
verzuim. Een verbeterpunt is volgens Martens Om bij dreigend 
langdurig verzuim zieken duidelijk te maken welke stappen ze 
moeten zetten. ‘Zoals bijvoorbeeld de verzekeraar tijdig op de 
hoogte brengen. Als je zelf een chemokuur ondergaat, dan ben 
je niet met dit soort zaken bezig. Wij kunnen collega's daar op 
attenderen of zelfs de melding voor onze rekening nemen.’

Sinds de oprichting van Loyalis is de GGD klant. Martens ty-
peert de inkomensverzekeraar als zakelijk en klantvriendelijk. 
‘We kunnen altijd bellen of mailen en krijgen binnen een dag 
antwoord op vragen. Nieuwe medewerkers krijgen een blanco 
acceptatie en als je de gezondheidsverklaring eerlijk invult, 
keert Loyalis bij ziekte keurig uit. Ik ken één geval van een 
medewerker die een eerdere ziekte verzweeg. In dit specifieke 
geval vind ik het terecht dat de uitkering is teruggevorderd. Je 
moet gewoon eerlijk tegen de verzekeraar zijn.’

Verantwoordelĳ kheid nemen
Martens hoopt dat gezonde werknemers nu en in de toekomst 
vaker hun eigen verantwoordelijkheid nemen. ‘Stel dat je nu 54 
jaar bent en je ziet op tegen je werk, dan is de weg naar je pensi-
oen nog lang. Ik denk dan: ga iets doen wat je echt leuk vindt.’ 
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Praktĳ k

Met haar 64 jaar heeft Martens een dikke twee jaar te gaan 
tot haar AOW-leeftijd. Ze vindt haar werk nog altijd leuk 
en ziet alles behalve op tegen de laatste arbeidsjaren. Een 
 collega-adviseur zei laatst dat zij toch veel oudere werknemers 
minder enthousiast op de werkvloer ziet. ‘Dat geldt zeker niet 
voor mij’, straalt Martens. Eerlijkheidshalve voegt ze daaraan toe 
dat als ze de tijd terug kon draaien, ze misschien in de diergenees-
kunde verder was gegaan. ‘Dit is nog altijd een grote passie.’

Met collega’s die eerder willen stoppen, gaat ze graag de dialoog 
aan, over bijvoorbeeld het deeltijdpensioen. ‘De belangrijkste 

vraag is natuurlijk hoeveel financiële middelen je nodig hebt, als 
de kinderen klaar zijn met studeren en het huis is afbetaald. Ik 
laat bruto- en nettoberekeningen maken en kijk wat mogelijk is 
om bijvoorbeeld wat minder te werken en tegelijkertijd nog wat 
pensioen op te bouwen. Zo’n adviesgesprek geeft mij energie.’

Pasgeleden kreeg Martens thuis een brief van Loyalis op de mat. 
De laatste twee jaar tot haar pensioen hoeft ze geen AOV-premie 
meer te betalen voor de dekking Volledige AOV. Attent noemt 
ze dat. ‘Ik ben benieuwd of de verzekeraar van de werkgever van 
mijn man ook deze service gaat bieden.’

GGD Hart voor Brabant
GGD staat voor Gemeentelĳ ke 
Gezondheidsdienst. Het zĳ n 
samenwerkingsverbanden die 
diverse gezondheidstaken voor 
hun rekening nemen, zoals 

jeugdgezondheidzorg, (reis-)
vaccinaties en het uitvoeren van 
bevolkings onderzoek of soa-
testen. Het is een vraagbaak voor 
infectieziekten zoals TBC en de 

ziekte van Lyme. De 25 gemeentes in 
Midden-Brabant en Brabant-Noord 
zĳ n samengebracht bĳ  Hart voor 
Brabant. Het gaat om een regio met 
ongeveer 1 miljoen inwoners. 

' We zĳ n massaal gaan 
denken wat mensen bĳ  
ziekte nog wel kunnen'

12 Column

Ubedoelt zeker een Simson-setje?, vroeg de 
 etsenmaker opgeruimd. “Ja!”, antwoord-
de ik blĳ . “Ik heb iets veel beters voor u”, 
vervolgde hĳ  en hĳ  gaf mĳ  een minuscuul 

pakketje, formaat geheugenkaartje. “Band afvegen 
en opplakken. Solutie heeft u niet nodig”, luidde de 
instructie. 

Met licht gemengde gevoelens vervolgde ik thuis 
mĳ n klusje. Het begin was vertrouwd: band afwippen 
en het lek opzoeken in een bak water. Toen kwam 
het grote moment: ik veegde de band droog en 
met lichte scepsis plakte ik de nieuwe doorzichtige 
sticker, afkomstig uit het pakketje. Hĳ  bleek van een 
verpletterende effectiviteit. Een echte innovatie dus. 

Terugkĳ kend op 15 jaar Loyalis moest ik aan dit 
voorval denken. Want deze 15 jaar was bepaald 

geen periode van stilstand, maar van heel veel 
 elkaar opvolgende veranderingen. Voortdurend 
heeft Loyalis gesleuteld aan het product assortiment. 
Reagerend op wetswĳ zigingen, aan gepaste strategie 
en op talloze uiteenlopende wensen van u als klant. 

Veel van die innovaties mocht ik zelf mee vorm 
geven. Heel inspirerend werk. Als je er midden in zit, 
valt de evolutie niet eens zo op. Pas als je terugkĳ kt 
op een langere periode zie je het. Kleine verande-
ringen en soms schokjes, zoals bĳ  de anekdote van 
mĳ n lekke band. Ongetwĳ feld zal dit verder gaan. 
Er is nog veel te doen en veel te verwachten. Ook 
omdat we aan de vooravond staan van een nieuw 
politiek beleid. Na alle bezuinigingen lĳ kt er weer 
ruimte te komen voor verbeteringen in de inkomens-
zekerheid van mensen. Ik ben benieuwd! Zouden we 
samen de  etsindustrie kunnen overtreffen?

Rien Seip 
productontwikkelaar bij Loyalis

Onlangs had ik een lekke  etsband en kon ik mĳ n 
reparatiedoosje niet vinden. U kent het wel, zo’n 
metalen doosje in rood, zwart en wit. Ik wandelde naar 
de  etsenmaker en vroeg om een bandenplakset. 

jaar
 innovatie

15
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De toekomst  Vitale en tevreden 
medewerkers zĳ n onmisbaar.

Over Schoonhovens College
Het Schoonhovens College is een openbare school 
voor voortgezet onderwĳ s (vmbo tot en met vwo) 
met 1500 leerlingen en 160 medewerkers.
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‘ De groeiende groep 
55-plussers is voor 
ons een reële zorg’

‘Tien jaar geleden zaten we met een 
viertal directies van scholen bij Loyalis 
tijdens een themabijeenkomst in Heer-
len na te denken over de toekomst. We 
hebben het toen gehad over de vergrij-
zing, maar ook over de groep tussen 25 
en 35 jaar. Medewerkers met kinderen 
die steeds vaker parttime werken. Bij-
zonder om te zien dat die onderwerpen 
die we toen benoemden nu echt spelen. 

Zorg
Om meer structuur aan te brengen in 
ons personeelsbeleid, doen wij aan 
Strategische Personeelsplanning. Hoe is 
ons werknemersbestand opgebouwd en 
hoe zal het er dan over vijf jaar uitzien? 
Dan kun je vroegtijdig op vraagstukken 
inspelen. Hoe we moeten omgaan met 
de groeiende groep 55-plussers en met 
het feit dat onze mensen straks langer 
moeten doorwerken, bijvoorbeeld. Dat 
is een reële zorg voor ons. We hebben er 
immers geen ervaring mee en het onder-
wijs vraagt veel van mensen. 

Meedenken
Loyalis denkt met ons mee over deze 
kwestie. We zijn nu bijvoorbeeld in 
gesprek over de generatiepactregeling, 

waarbij oudere werknemers vrijwillig en 
gedoseerd plaats maken voor jongeren 
en gedeeltelijk financieel gecompen-
seerd worden. Je moet immers ook 
de jongeren kansen geven om tot een 
evenwichtige personeelsopbouw te 
komen.  Loyalis is in deze kwesties een 
belangrijke sparringpartner voor ons.

Arbeidsongeschikt
Wij hechten aan goed werkgeverschap. 
Dat betekent ook dat je je medewerkers 
goed informeert over de arbeidsvoor-
waarden. Neem (gedeeltelijke) arbeids-
ongeschiktheid. Het komt niet vaak 
voor, maar ik durf wel te stellen dat de 
meeste medewerkers geen idee hadden 
wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. 
Dan kun je een brochure uitdelen, maar 
gerichte voorlichtingsbijeenkomsten 
zijn veel effectiever. Joost Rijnja van 
Loyalis heeft die bijeenkomsten bij ons 
georganiseerd. Het heeft geleid tot een 
collectief arbeidsongeschiktheidscon-
tract. Daar ben ik blij mee.

Wij willen onze leerlingen een goede 
basis geven. Ik ben ervan overtuigd dat 
vitale en tevreden medewerkers daarbij 
onmisbaar zijn.’

Vĳ ftien jaar geleden 
begon het voor 
Loyalis allemaal in het 
onderwĳ s, de branche 
waar Leen Prins ook 
al jaren werkzaam in 
is. Als directielid van 
het Schoonhovens 
College vertelt hĳ  
over de relatie met 
Loyalis én over de 
uitdagingen waar zĳ n 
school nu voor staat.
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06  Wat betekent de nieuwe 
Arbowet voor u?

10  'Eigen verantwoordelijkheid van 
medewerkers steeds belangrijker'

13 15 jaar innovatie bij Loyalis


