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Agenda



Inzet gelijke uitgangspositie voor mensen in 

een kwetsbare positie

Via realiseren van laagdrempelige toegang 

tot voorzieningen in het sociale domein

Positie landelijk netwerk en regionale 

samenwerkingsverbanden

Voor 320 gemeenten, alle zorgverzekeraars, 

ministeries, koepels, (zorg)aanbieders

inhoud beleidsontwerp, analyses, benchmark, 

tooling, advies

Kern collectieve zorgverzekeringen, 

wanbetaling, digitale toegang

ADVISEUR TUSSEN PARTIJEN IN HET SOCIALE DOMEIN

Even kort over 
ons

Bas Havekes
adviseur 

gemeentelijke collectiviteiten



Even wat vragen…………. 



Hoeveel Nederlanders:

11 november 2019: 17.395.508

Hoeveel overstappers:

2018/2019: 1,2 miljoen (7%) 

Hoeveel collectief verzekerden

65,3% collectief verzekerd

60.000 collectiviteiten (50.000 werkgever)

Helft collectief verzekerd bij werkgever

In 2019 59 verschillende basisverzekeringen bij 24 

verzekeraars (=risicodrager)

In combinatie met aanvullende verzekeringen: veel 

mogelijkheden

Bron: Vektis Zorgthermometer 2019

VRAGEN EN FEITEN

Vragen en 
feiten



Waarom een gemeentepolis 
en voor wie? 



Voor wie



DE START: LEEUWARDEN 1995

Waarom

basisverzekering

compensatie zorgkosten

aanvullende verzekering

Ontsluiten bijzondere bijstand via loket zorgverzekeraar

Organiseren goede verzekeringspositie voor kwetsbare burgers



Waarom een 
gemeentepolis 
en voor wie? 

Om inwoners met een mindere gezondheid en een laag 

inkomen goed verzekerd laten zijn

Lagere (zorg) kosten bieden voor mensen met een laag 

inkomen

Voorkomen dat inwoners schulden maken

Toegang bieden tot belangrijke onderdelen van de zorg 

voor deelnemers, ongeacht gezondheid

Burger kiest zelf op basis van verwachte zorgkosten en 

overzichtelijk (één) loket

Samenwerking gemeente & zorgverzekeraar =      

gemeentepolis

Voorkomen dat inwoners zorg mijden



Verzekeraar Pakketten Verplicht Eigen Risico

3 Vooraf gespreid betalen

2 Vooraf gespreid betalen

2 Vooraf gespreid betalen

9 Verzekering

3 Verzekering

3 Verzekering

3 Verzekering

3 Verzekering

2 Verzekering

ZIE VOOR MEER INFO: WWW.GEZONDVERZEKERD.NL

Een overzicht

2019: 740.000 Nederlanders verzekerd via een gemeentepolis



Animatiefilm

ANIMATIEFILM GEMEENTELIJKE COLLECTIVITEIT

BS&F FILM 2_1080p.wmv


HUIDIGE GEMEENTELIJKE COLLECTIVITEIT EN ZORGVRAAG

Gemeentelijke 
collectiviteit  
2020

hoger inkomen

weinig zorg

laag inkomen
< 130%

hoger inkomen
> 130%

omvangrijke
Zorgvraag 

beperkte
zorgvraag

hoger inkomen

veel zorg

laag inkomen 

veel zorg

laag inkomen

weinig zorg

GarantVerzorgd 3

doelgroepen 
gemeentelijk beleid

GarantVerzorgd 1

GarantVerzorgd 2



Opbouw van de 
gemeentepolis?

Basis

Garant 
Verzorgd1

Garant
Verzorgd 2

Garant 
Verzorgd 3

Extra’s
Extra’s

Extra’s plus 

5% 

9% 

9% 
Tand 250

Tand 500

Tand 750

Tand 250

Tand 500

Tand 750

Tand 250

Tand 500

Tand 750

Eigen risico



WAT ZIJN DAN DIE EXTRA’S? ALGEMEEN

Reparatie van 75% en 

80% dekkingen naar 

100%
Orthodontie voor kinderen tot 

18 jaar vergoed tot max. €2000 

(let op: mogelijk wachttijd)

Geen medische 

selectie

Uitgebreide dekking 

fysiotherapie (tot 

maximaal 9/18/32 

behandelingen)

Vergoeding van eigen bijdragen 

vanuit basisverzekering (b.v. 

hoortoestellen, steunzolen, 

kunstgebit) 

Eigen bijdragen voor de 

Wmo (facturen CAK) 

worden 100% vergoed

Geen vrijwillig eigen 

risico



Met SamenGezond sparen voor € 40 extra korting op de aanvullende verzekering



Gemeente 
specifieke 
afspraken

bijdrage gemeente Zutphen:

GarantVerzorgd 1 : € 6,80

GarantVerzorgd 2 : € 6,80

GarantVerzorgd 3 : € 24,54 (€ 9,30 + € 15,24)

Inkomenscheck

→ tot 130% van de netto bijstandsnorm inclusief 

vakantietoeslag



Premies 2020

Premies 2020 (inclusief korting en bijdragen gemeente)

Basisverzekering : € 116,85

GarantVerzorgd 1 : € 7,92

GarantVerzorgd 2 : € 21,17

GarantVerzorgd 3 + VER : € 55,01

GarantTandVerzorgd 250 : € 10,46

GarantTandVerzorgd 500 : € 17,24

GarantTandVerzorgd 750 : € 29,07

TandVerzorgd 1P : € 6,32



Hoe kunnen 
mensen zich 
informeren en 
aanmelden?



1: 
selecteer gemeente

2: 
informeren en vergelijken

3: 
verklaren en aanmelden

aanvraag direct naar verzekeraar

WWW.GEZONDVERZEKERD.NL



Voor aanmelden op www.gezondverzekerd.nl nodig:

• identiteitsbewijs/BSN (ook van de kinderen)

• Bankrekeningnummer

• Eventueel polisblad huidige zorgverzekering (niet 

noodzakelijk maar wel praktisch) 

• Spreekuren/overstapcoaches (Henri Dunantweg 1)

• 5 december (9.00 tot 13.00 uur) 

• 17 december (12.00 tot 16.00 uur). 

AANMELDEN

Aanmelden

Hoe kun je 
helpen?

http://www.gezondverzekerd.nl/


Eigen risico ≠ eigen bijdrage

• Eigen risico € 385 per jaar voor zorg uit de basisverzekering 

(uitzonderingen: huisarts, kraamzorg, verloskundige, <18 

jaar)

• Eigen bijdrage: een deel van zorgkosten wordt niet vergoed 

(geen limiet). Bijvoorbeeld bepaalde medicijnen, 

hulpmiddelen (bijv. hoortoestel)

• Samenloop: geldt er voor zorgkosten een eigen bijdrage? 

Dan eerst eigen bijdrage betalen. Het bedrag dat overblijft, 

telt mee voor het verplicht eigen risico. 

• Bijvoorbeeld: bepaalde zorg kost € 200, eigen bijdrage 

hiervoor is vastgesteld op € 75. Verzekerde betaalt € 75 

eigen bijdrage en € 200 - € 75 = € 125 aan eigen risico. 

• (Rest) eigen risico voor dat jaar bedraagt nu € 385 - € 125 = 

€ 260.

BELANGRIJKE ONDERWERPEN

Eigen risico 
Eigen bijdrage



Bij verwachting het verplicht eigen risico op te maken: 

• Regeling gespreid betalen vooraf (GV1 en GV2)

• Voor 1 februari aangeven bij Menzis

Als verplicht eigen risico in rekening wordt gebracht: 

• gespreid betalen eigen risico achteraf

BELANGRIJKE ONDERWERPEN

Gespreid 
betalen eigen 
risico



Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor 

het meest uitgebreide pakket van de ouders.

Tandzorg 18- zit in de basisverzekering

Menzis kent geen medische keuring 

(wel wachttijd voor orthodontie kinderen en wachttijd voor 

kronen, bruggen en implantaten bij GarantTandVerzorgd 750)

BELANGRIJKE ONDERWERPEN

Kinderen

Medische 
keuring



Wat als Piet zijn 
zorgpremie niet 

betaalt?

PLAATJE INVOEGEN VAN PIET

Factuur niet betaald? Zorgverzekeraar stuurt na 11 dagen 

herinnering, en na 14 dagen aanmaning, daarna gaat de 

incasso naar de deurwaarder

Bij premieachterstand van 2 maanden, volgt een brief

Bij 4 maanden nog eens

Bij 2-3 maanden wordt de aanvullende verzekering geroyeerd

Basisverzekering van Piet wordt na 6 maanden overgedragen 

aan CAK  

Acties Piet: tijdige betalingsregeling 



Hoofdregel: betalingsachterstand = overstappen is dan niet 

mogelijk.

Tips bij premie achterstanden (en andere schulden)

• Contact opnemen met oude zorgverzekeraar

• Naar de gemeente toe

BELANGRIJKE ONDERWERPEN

Betalings-
achterstand

& overstappen



Bij vragen over vergoedingen (kijk eerst op 

www.gezondverzekerd.nl)

Helpdesk Menzis/overstapcoaches: via 088 222 40 80 

(maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur, lokaal tarief)

Bij vragen of een zorgverlener door Menzis gecontracteerd: 

• Zorgadvies: 088 222 42 42

• https://www.menzis.nl/zorgadvies 

• Ook via gezondverzekerd.nl te vinden!

Bij vragen over inkomen: gemeente

Hoe kan ik 
zoeken en  

verwijzen?

http://www.gezondverzekerd.nl/


Einde


