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Voorwoord

Loyalis als betrouwbare
gids voor de werkgever
Op 1 mei hebben APG en a.s.r. de
overname van Loyalis naar a.s.r.
definitief afgerond. Niet toevallig is
dat ook de datum geweest dat ikzelf
ben verhuisd van De Amersfoortse,
onderdeel van a.s.r., naar Loyalis. Vol
goede verwachtingen, want ik denk
dat de overstap veel goeds gaat
brengen. Loyalis is sterk in maatwerk in zorg, onderwijs en overheid.
Het marktaandeel van a.s.r. was in
die sectoren nog niet zo groot. Dat
betekent dus een mooie aanvulling
op hun portfolio. Loyalis krijgt kansen
om zijn dienstverlening verder uit te
breiden. Naast verzekeringen willen
we werkgevers helpen in een gidsrol
om hun weg te vinden in het domein
van de sociale zekerheid en goed
werkgeverschap. Onze ervaring is dat
hierin het overzicht vaak ontbreekt en
klanten te veel betalen en financiële
middelen laten liggen. Een duurzaam
vitale organisatie start met een helder
inzicht in de samenhang tussen wat al
in huis is, wat daarvan wordt benut én
wat daarin nog ontbreekt. Hierin wil
Loyalis de gids zijn.
Zelf houd ik erg van zeilen en ik stel
me Loyalis voor als ervaren schipper
van een zeilschip, die klippen en
zandbanken weet te vermijden en de
klant veilig overzet. Er komt veel op
werkgevers af om de zaken van hun

werknemers goed te regelen. Allerlei
regelingen, middelen en organisaties
staan diezelfde werkgever ten dienste
om hun werk te vergemakkelijken,
maar die moet je wel kennen. a.s.r.
is een van de marktleiders op het
gebied van inkomensverzekeringen.

“

De overstap
gaat veel goeds
opleveren”
Door de komst van a.s.r. hebben we
heel veel knowhow op het gebied
van schadelastbeheersing gekregen.
Datzelfde geldt voor partijen op de
markt die zich daarmee bezighouden. Daarmee kunnen we de klant
nog beter ondersteunen, zodat die
de veilige haven ook weer herkent.
En zelf hopen we natuurlijk dat we
in onze schippersrol de concurrentie
voor zullen blijven. Ik heb daar veel
vertrouwen in.
Rien Arts
Directeur Marketing & Sales
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Meer dan een budget

Werk is de allerbeste sociale zekerheid. Daarom bieden we u naast
inkomenszekerheid ook financiële steun bij activiteiten die bijdragen
aan duurzame inzetbaarheid van uw personeel: Re-integratiesubsidie.
Maar we zijn er niet alleen als het 'misgaat'
en bij re-integratie, maar liever nog eerder:
preventief. Dus ook voor werknemers die
op dit moment gezond zijn, goed zijn in
hun werk en nog altijd met plezier werken.
De naam Re-integratiesubsidie dekt dus
niet de lading. Daarom noemen wij dit nu:
het Vitaliteitsbudget. Dit budget hoort bij
het Vitaliteitspakket: een totaalpakket met
diverse diensten, een budget en kortingen
om uw medewerkers optimaal te kunnen
inzetten. Het pakket kan ook ingezet
worden voor persoonlijke en professionele
ontwikkeling.
We merken dat werkgevers met een zuiver
collectieve arbeidsongeschiktheids
verzekering of WGA ERD-verzekering nog
niet alle mogelijkheden van ons pakket hebben ontdekt. Daarom brengen wij deze keer
een aantal onderdelen van ons Vitaliteits
pakket in beeld.

Het Interventieplatform

Dit online platform van onze partner Robidus
is handig als u op zoek bent naar een provider
met landelijke dekking. En als u wilt weten

wat het niveau is van de dienstverlening van
de provider. Dit platform rankt providers
onder andere op doorlooptijd en kwaliteit.
Hebt u een dienstverlener gevonden? Dan
kunt u haar diensten zo efficiënt en effectief
mogelijk inzetten en afhandelen.

Korte interventies over
vitaliteit, loopbaan en
financieel bewustzijn

U kunt voor een werknemer een korte
interventie in de vorm van een scan
aanvragen. De werknemer gaat vervolgens
zelf aan de slag. Het helpt uw werknemer
duurzaam inzetbaar te blijven. Binnen het
vitaliteitspakket bieden we u vijf van deze
scans aan:

•
•
•
•
•

Remotiescan
Vitaliteitsscan
Inkomensscan
Loopbaanscan
Toekomstscan

Kijk voor meer informatie op loyalis.nl/
vitaliteitspakket.
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Loyalis & BSA

BSA EN LOYALIS
ONTZORGEN MET
SCHADEVERHAAL
SAMEN DE KLANT
Doen waar je sterk in bent. Dat is de gedachte achter
de hechte samenwerking tussen BSA en Loyalis. Loyalis
is goed in verzekeren, BSA is goed in het verhalen
van schade als een derde aansprakelijk is. Door nauw
samen te werken, kan Loyalis haar klanten nóg beter
bedienen.

“

Juridische knowhow koppelen
aan verzekeringsskills”

Voor verschillende verzekeringen
van Loyalis is de samenwerking
met BSA van belang: de arbeids
ongeschiktheidsverzekering en de
verzekering voor werkgevers voor
het eigen risico dragen van de WGA.
‘Loyalis keert uit en wij verhalen deze
namens Loyalis op aansprakelijke
partijen’, vat Martin Dijkshoorn
kernachtig samen. Als productmanager
houdt hij zich bezig met alle externe
contacten met opdrachtgevers,
contracten en dergelijke. Dijkshoorn
is het aanspreekpunt van BSA op
hoofdlijnen richting Loyalis. ‘Mijn
collega’s behandelen de dossiers
inhoudelijk, zij hebben de contacten op
de werkvloer bij Loyalis.’
‘Als een van de werknemers van een
bij Loyalis verzekerde werkgever
arbeidsongeschikt wordt en in de WGA
stroomt dan kan het zijn dat Loyalis
gaat uitkeren’, legt Dijkshoorn uit. ‘Wij
helpen Loyalis bij het verhalen van deze
uitkeringen. Maar voor het zover is
heeft de werkgever ook al enkele jaren
te maken met een zieke medewerker, die
zijn loon doorbetaald krijgt. Voor die
werkgevers verhalen wij de loonschade.
Loyalis betaalt deze dienstverlening. De
samenwerking loopt dus op meerdere

gebieden: wij helpen de verzekerden
in het kader van dienstverlening en
schadelastbeperking. En wij helpen
Loyalis bij het verhalen van hun eigen
uitkeringen en daarmee het beperken
van de premie voor werkgevers.’

Juridische knowhow

Waarom klopt Loyalis eigenlijk bij BSA
aan en regelen ze dit niet zelf? Een
belangrijk uitgangspunt van Loyalis
is dat iedereen moet doen waar zijn
kracht ligt, antwoordt Eva Eisinga,
backofficemedewerker bij Loyalis.
‘Voor ons is dat verzekeren, BSA heeft
alle juridische knowhow om schade te
verhalen. Deze service hoort bij onze
dienstverlening en BSA factureert die bij
ons.’
Zowel Eisinga als Dijkshoorn
benadrukken dat de werkgever maximaal
wordt ontzorgd en dat de werknemer zo
min mogelijk last hiervan ervaart. ‘Voor
werkgevers is het grote voordeel dat
er juristen mee bezig zijn die dagelijks
met dat bijltje hakken’, stelt Eisinga.
‘Die kijken of en hoeveel schade er is
geleden. Er wordt een goede analyse
gemaakt of het mogelijk is de schade te
verhalen. Of het de moeite waard is om
er tijd en energie in te steken. Voor de

werkgever is dit kosteloos, wij nemen de
kosten voor onze rekening.’

Ontlasten van werkgever
en werknemer

Dijkshoorn onderstreept dat BSA
geen re-integratiebureau is. ‘Wij
doen zelf niets om de werknemer
weer aan het werk te krijgen. Maar
met het schadeverhaal financieren
wij wel die re-integratie. Door het
verhalen van de loonkosten krijgt de
werkgever zijn geld terug en dat geld
kan hij eventueel weer inzetten voor reintegratieactiviteiten. Wat wij daarnaast
ook doen: de medewerker kan zelf
ook kosteloos bijstand bij ons krijgen
bij het verhalen van zijn persoonlijke
schade. Want zelf heeft die fietser
uit de case (zie kader blz 9) uiteraard
ook schade. Ziektekosten, reiskosten,
huishoudelijke hulp, smartengeld etc.
We hebben medewerkers in dienst die
het slachtoffer bijstaan. Ons idee is: als
we die schade van de medewerker goed,
snel en netjes regelen, dat dit ook kan
bijdragen om hem snel weer aan het
werk te helpen.’
Iemand die ziek wordt, heeft andere
dingen aan zijn hoofd, vindt ook
Eisinga. ‘Om alle administratieve
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Loyalis & BSA

“

Voor u als werkgever zijn er geen
kosten verbonden aan deze
dienstverlening"
rompslomp moet hij zich niet druk
hoeven maken. Hij moet zich vooral
bezighouden met zijn herstel. Dus de
werknemer willen we ook hier zoveel
mogelijk ontlasten en zaken uit handen
nemen. Zodat werkgever en werknemer
bezig kunnen zijn met het re-integreren:
zorgen dat de werknemer beter wordt en
in de tussentijd zo goed mogelijk in zijn
vel blijft zitten.’

Vertrouwen in elkaar

Eisinga en Dijkshoorn zijn beiden zeer
tevreden over de samenwerking. ‘Het
enthousiasme is er, en het vertrouwen
in elkaar. Van beide kanten’, benadrukt
Dijkshoorn. ‘We hebben regelmatig
sessies hoe de samenwerking verloopt
en wat we nog meer voor elkaar kunnen
betekenen. We zijn steeds op zoek naar
mogelijkheden om elkaar verder te
helpen. Dan maken we een dag of een
dagdeel vrij om daar eens goed
naar te kijken.’ Ook Eisinga heeft
regelmatig dergelijke sessies,
maar weer met ander BSAcollega’s. ‘Een keer in de zoveel
tijd zoeken we elkaar op om elkaar
eens goed in de ogen te kijken en te
zien waar we nou tegenaan lopen. Wat
gebeurt er in het dagelijkse proces, wat
kunnen we aanscherpen en verbeteren,

waar is de klant bij gebaat?’ De meeste
contacten gaan echter via de mail. ‘Bij
BSA hebben ze een mailbox ingericht
waar wij onze verzoeken naar toe
kunnen sturen. Heel handig!’

Unique sellingpoint

Wat misschien nog beter zou kunnen?
Dijkshoorn heeft nog wel een
puntje: Loyalis heeft met onze gratis
dienstverlening aan klanten een unique
sellingpoint. Ik weet dat veel werkgevers
waar wij dit werk voor doen daar heel
blij van worden. Dat mag Loyalis wel wat
beter voor het voetlicht brengen, vind
ik.’ Eva: ‘Goed punt, daar kunnen we wel
iets mee.’

Over BSA

BSA is een juridisch dienstverlener voor ruim duizend werkgevers in diverse
branches. Bij het ontstaan in 1956 was BSA onderdeel van het Ministerie van
Financiën. De organisatie verhaalde in die tijd loonschades voor werkgevers in
de sector overheid en wikkelde alle voertuigschade van overheidsauto’s af. Van
de overheid ging BSA naar ABP, en van daaruit, in 2003, naar Loyalis. In 2007
heeft de zittende directie de aandelen overgenomen en is BSA een zelfstandig bedrijf geworden. In de loop van de jaren zijn het dienstenpakket en de
klantenkring verbreed. BSA is nu een juridisch dienstverlener die werkgevers
ondersteunt bij diens vraagstukken rondom de thema’s aansprakelijkheid en
verzuim, zoals het verhalen van loonschade en advisering bij aansprakelijkheid.
Naast loonschade en autoschade verhaalt BSA ook persoonlijke schade voor
slachtoffers. Ook behandelt BSA claims van asbestslachtoffers voor het Instituut
Asbestslachtoffers. Sinds 2002 verhaalt BSA uitkeringen die Loyalis doet op
aansprakelijke partijen.

Hoe werkt de samenwerking in de praktijk?

Een werknemer meldt zich ziek op maandag. Hij is op weg naar het werk
aangereden op de fiets en zit thuis met een gebroken been. De werkgever
moet zijn salaris doorbetalen tijdens dit verzuim. Hij meldt dat het ongeval
veroorzaakt is door een aansprakelijke derde. ‘Bij BSA of bij ons, dat maakt niet
veel uit’, zegt Eisinga. ‘Wij houden elkaar uitstekend op de hoogte. Loyalis zet
de case door naar BSA en vraagt BSA te onderzoeken wat mogelijk is. Of BSA
stuurt ons een mail en wacht op ons fiat om de verhaalservice op te starten. Bij
twijfel over het verhaal hakken wij de knoop door. Periodiek, om de paar maanden, dienen we een claim in en verhalen die op de aansprakelijke partij. Als
de werknemer tijdig herstelt, worden de alleen de loonkosten vergoed aan de
werkgever. Als de werknemer toch de WGA instoomt, krijgt Loyalis daarnaast
de uitkeringskosten vergoed.’
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WORKSHOP PSYCHOLOGISCH KAPITAAL
'Psychologisch kapitaal' bestaat uit 4 positieve eigenschappen: hoop,
optimisme, veerkracht en geloof in eigen kunnen. Deze eigenschappen helpen u en uw medewerkers om goed om te gaan met stress,
tegenslag en uitdagingen. Iedereen heeft deze eigenschappen al in zich,
maar u kunt ze verder ontwikkelen. Hierdoor komt u er beter voor te
staan. Het zorgt voor meer tevredenheid, een gelukkiger gevoel en het
leveren van betere prestaties. In deze workshop gaat u aan de slag met
het versterken van uw 'psychologisch kapitaal'. Interesse? Neem contact
met ons op.

ONLINE LEERGANG
SOCIALE ZEKERHEID
Bent u direct of indirect actief in de sociale
zekerheid? Dan is onze online leergang zeer
waardevol voor u. In korte tijd ontwikkelt u de
belangrijkste kennis en vaardigheden op het gebied
van de sociale zekerheid in uw sector.
Meer weten? Kijk op socialezekerheidswijzer.nl

Kijk op loyalis.nl/workshop

PENSIOENAKKOORD
Een onderdeel van het reageerakkoord is de Wet
temporisering verhoging AOW-leeftijd. In deze wet
staat de nieuwe AOW-staffel met de gewijzigde
AOW-leeftijden, die gelden met ingang van 1 januari
2020. Hebt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Dan ontvangt u begin 2020 meer informatie over de
wijzigingen.

PREMIES AOV BLIJVEN GELIJK IN 2020
2019

2020

Hebt u een overeenkomst voor een arbeidsongeschiktheids
verzekering voor uw werknemers bij ons afgesloten? De premies
voor deze verzekering blijven in 2020 ongewijzigd ten opzichte van
2019. U ontvangt daarom dit jaar geen nieuwe contractbijlage.

HEBT U ONS AANGEPAST
LOGO AL GEZIEN?
Sinds kort zijn wij een merk van a.s.r. Dit is nu ook zichtbaar
in ons logo. Daarom komt u dit logo vanaf nu in alle onze
communicatie tegen.

TERUG VAN WEGGEWEEST
Onze bureaukalenders zijn er weer. Bij deze
Loyaal krijgt u een exemplaar. Wilt u er een paar
meer hebben? Laat het ons dan even weten
maar wees er wel snel bij, want op=op.
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Column
Linda van 't Hoff

Staan we aan de vooravond
van de grote uittocht?
2019 is een bijzonder jaar. Voor
het eerst in de geschiedenis is de
helft van alle Nederlanders 50
jaar of ouder. Allemaal mensen
die staan in de laatste fase van
hun werkzame leven.

Strategische personeelsplanning laat zien waar
de knelpunten binnen en buiten uw organisatie
zitten. Hierdoor kunt u tijdig anticiperen op
deze knelpunten. Met een goede strategische
personeelsplanning bent u beter in staat
beargumenteerde beleidskeuzes te maken, onder
andere op het gebied van in-, door- en uitstroom
van personeel.

Vergrijzing is een bekend feit binnen onderwijs.
Zo is in 2018 21% van de basisschoolleraren
55 jaar of ouder. Een stijging van 10 procent
ten opzichte van 2004. De meesten van hen
hebben over tien jaar het onderwijs verlaten.
Daartegenover staat dat de instroom de laatste
10 jaar gehalveerd is. Dit beeld zien we ook
in de andere onderwijssectoren terug. Alleen
in andere sectoren zullen deze tekorten meer
geconcentreerd zijn bij bepaalde vakken.

Om de grote uittocht over vijf jaar te voorkomen
kunt u kiezen voor het inzetten van een
vitaliteitspact. U biedt oudere medewerkers een
regeling aan, waarmee ze minder gaan werken
met een gedeeltelijke compensatie van het loon.
Zo blijven deze medewerkers langer productief
aan het werk binnen uw organisatie en krijgt u
formatieruimte om jongeren aan te trekken en te
binden. Door de inzet van een vitaliteitspact brengt
u uw medewerkers in beweging en dit draagt bij
aan een evenwichtiger personeelsbestand. Tevens
voorkomt u hogere personeelskosten, doordat
oudere medewerkers ziek uitvallen, bijvoorbeeld
door een te hoge werkdruk.

Over vijf jaar gaan we enorme tekorten zien in
het onderwijs. Deze tekorten had men eigenlijk
al eerder verwacht. Door de verhoging van de
pensioenleeftijd en het langer doorwerken hebben
we namelijk tijd gewonnen, want anders hadden
we over 2 jaar al te kampen gehad met tekorten.
Des te belangrijker is het om nu in actie te komen.
Om de continuïteit van uw organisatie te
waarborgen, nu en in de toekomst, is het van
belang om vooruit te kijken. Waar wilt u naar toe
en wat is daar precies voor nodig? Een van de
manieren om hier grip op te krijgen is strategische
personeelsplanning.

Organisaties die nu al proactief stappen zetten naar
een evenwichtig personeelsbestand kunnen de
grote uittocht voorkomen.
Wilt u weten hoe Loyalis Kennis en Consult u
kan helpen een evenwichtig personeelsbestand
te bereiken? Nu en in de toekomst? Neem dan
vrijblijvend contact op met ons op.
Kijk op loyalis.nl/diensten

PILOT ROND VITALITEIT
CREËERT DRAAGVLAK
ONDER MEDEWERKERS
Vitaliteit van medewerkers is een
onderwerp waar Stichting Carmel
college graag werk van wil maken.
Daarom startte een van haar onderwijs
instellingen, het Bonhoeffer College
uit Enschede, met de vitaliteitsscan
van Loyalis. De grondige aanpak ‘van
medewerkers, voor medewerkers,
door medewerkers’, werpt nu al haar
vruchten af.

Carmel wilde graag toe naar een
bredere aanpak van inzetbaarheid.
‘Van aandacht vooral voor de
verzuimende medewerker en
verzuimpreventie naar de vitaliteit van
iedere medewerker. Op alle locaties
is met de ingang van dit schooljaar
heel veel van de organisatorische
verbeterpunten al effectief opgepakt.
Medewerkers geven dat zelf ook
aan', legt Sandra Kronenberg uit. Zij
is adviseur bij het Bestuursbureau
van Carmel met als een van de
aandachtsgebieden vitaliteit.


Genio Ruesen,
lid centrale directie
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“

We gaan vervolg geven aan
behoeften die bleken uit de scan”



‘We willen ervoor zorgen dat mensen
zo lang en zo goed mogelijk hun werk
kunnen doen. In goede gezondheid,
maar ook toegerust voor hun werk, nu
én in de toekomst.’
Dus introduceerden Kronenberg en
haar collega als pilot de vitaliteitsscan
van Loyalis. Het Bonhoeffer College
was een van de twee Carmelinstellingen
die zich hiervoor opgaven. Daar was
behoefte aan een onderzoek naar
het welbevinden van medewerkers,
in verband met een relatief hoog
ziekteverzuim. Medewerkers vullen een
vragenlijst in op hun computer over hun
gezondheid, vitaliteit, inzetbaarheid,
over de werksfeer en nog veel meer.
‘Tezamen geven de antwoorden een
beeld van de medewerker, van de
locatie en overkoepelend van de hele
instelling’, vertelt Kronenberg.

Hoge respons

Net zo belangrijk als de scan zelf is
het proces rondom de scan. Bij het
Bonhoeffer heeft de directie meteen
het belang aangegeven, vertelt
Kronenberg. ‘De directie wilde dit
samen met de medewerkers op de
werkvloer vormgeven. Dus heeft ze op
elke locatie een groepje geformeerd
dat iets met dit onderwerp had. Die
teams hebben samen met de directie
een presentatie gehad over de scan.

Daarmee zijn ze als ambassadeurs
hun eigen locatie ingegaan en
hebben ze medewerkers enthousiast
gemaakt om mee te doen aan de scan.
Waarschijnlijk is daardoor de respons
zo hoog geweest: op sommige locaties
meer dan 85 procent.’

Resultaten

Loyalis heeft de resultaten van
de scan gepresenteerd aan de
ambassadeurteams en aan de directie.
De teams hebben de highlights uit
de resultaten van hun eigen locatie
teruggekoppeld aan de medewerkers op
de eigen locatie. En ze hebben samen
met de medewerkers gedacht over
oplossingen. ‘De nadruk ligt op eigen
verantwoordelijkheid van mensen’,
aldus Kronenberg. Nadia TillemansPawlak, teamleider praktijkonderwijs
en ambassadeur tijdens de pilot, is
het daarmee eens: ‘Het is fijn om te
zien dat een plan dat ontstaat door
de inbreng van medewerkers, ook
daadwerkelijk uitgevoerd wordt door
de medewerkers. Door te werken met
ambassadeurs is er eigenaarschap
ontstaan bij de medewerkers om te
werken aan hun eigen vitaliteit.’ Iedere
locatie heeft zijn eigen plan gemaakt,
met eigen doelen. ‘Die plannen leven
in de organisatie’, stelt Kronenberg.
‘Juist omdat het plannen zijn van de
medewerkers zelf.’

Naast een beeld van de locatie kreeg
de medewerker ook een rapport van
zichzelf. Als daar aanleiding toe was
kreeg hij of zij een gesprek met een
vitaliteitscoach aangeboden. En er
was een rapportage op overkoepelend
niveau. ‘Een randvoorwaarde als
ICT kwam vaak uit de scan als
verbeterpunt’, geeft Kronenberg als
voorbeeld. ‘Net als communicatie.
Andere aspecten zijn juist weer
verschillend van locatie tot locatie,
bijvoorbeeld roostertechnische zaken.
Of een gezonde kantine. Locaties
hebben in hun eigen plan van aanpak
gefocust op dingen waar zij invloed op
hebben. De directie heeft gekeken naar
overkoepelende zaken.’
Over de samenwerking met Loyalis is
Kronenberg positief: ‘Astrid Wolswijk
van Loyalis heeft veel met dit bijltje
gehakt en dat was te merken. Ze wist
veel over de achtergrond van de scan,
maar ook over de onderwerpen. Het
was fijn om te horen hoe de resultaten
zich verhouden tot andere scans die
Loyalis heeft afgenomen. Dat helpt om
onderwerpen in hun juiste perspectief
te zien.’

Vitaliteitsbeleid

Op de locaties zijn medewerkers
nu aan de slag met de plannen van
aanpak. Dat maakt het wat vroeg om

v.l.n.r. Sandra Kronenberg, Nadia
Tillemans-Pawlak, Ronald Kerklau
en Genio Ruesen

veel over het uiteindelijke resultaat te
zeggen. In elk geval is het Bonhoeffer
College al begonnen met het ombouwen
van ziekteverzuimbeleid naar
vitaliteitsbeleid. ‘Dat heeft nog
een lange institutionele weg te gaan,
maar is nu wel echt een issue. We
gaan vervolg geven aan behoeften
die bleken uit de scan’, zegt Genio
Ruesen, lid centrale directie van het
Bonhoeffer College. Over de aanpak

heerst tevredenheid. ‘De opzet van de
pilot dwong ons om kritisch naar onze
organisatie en ons eigen handelen te
kijken’, meent docent praktijkonderwijs
en ambassadeur Ronald Kerklau. Ook
Kronenberg kijkt voldaan terug. ‘De pilot
heeft ons veel gebracht. De werkwijze,
met ambassadeurs, geven we nu al mee
aan andere scholen die iets willen met
vitaliteit.’

Over Carmel en Bonhoeffer
Stichting Carmelcollege is een
overkoepelende stichting, die op bijna
vijftig schoollocaties onderwijs aanbiedt.
Een van de onderwijsinstellingen van
Carmel is het Bonhoeffer College in
Enschede. Op zes locaties kunnen
leerlingen hier terecht voor alle vormen
van voortgezet onderwijs.

