Veel zorgkosten, weinig inkomen
Gemeenten kunnen voor mensen met een laag inkomen en veel uitgaven aan zorg een collectieve
zorgverzekering afsluiten. Deelname aan zo’n collectieve verzekering kan een voordelige keuze zijn
voor leden van uw organisatie. Helaas is deze informatie pas eind december beschikbaar gekomen.
Het kan toch erg belangrijk zijn voor uw leden.
Plaatst u onderstaand artikel gerust op uw website.
Veel zorgkosten, weinig inkomen
Veel gemeenten bieden gunstige collectieve zorgverzekeringen aan. Deze zijn
bedoeld voor mensen met een klein inkomen, die veel kosten maken voor hun
zorg. Als dit voor u het geval is, informeer dan bij uw gemeente. U kunt nog tot 31
december wisselen van zorgverzekeraar.
Deelnemen aan de collectieve zorgverzekering bij de gemeente kan om twee redenen
interessant voor u zijn:
1. Veel gemeenten hebben een uitgebreide dekking, waarin ook een compensatie van de
eigen bijdrage WMO en vergoeding van het eigen risico is opgenomen.
2. Er is een financieel voordeel te behalen, door de bijdrage van gemeente.
Kijk op https://gezondverzekerd.nl/nl/ om te zien wat uw gemeente aanbiedt. Met deze
website kunt u een vergelijking maken met andere zorgverzekeringen. Verder hulp bij het
keuzeproces vindt u op https://iederin.nl/nieuws/17393/uw-zorgverzekering-voor-2015/ .

Onderzoek
De informatie over de collectieve zorgverzekeringen door gemeenten is op verzoek van Ieder(in) in
kaart gebracht door bureau BS&F, adviseur van gemeenten bij collectieve zorgverzekeringen. Op
de website https://gezondverzekerd.nl/nl/ laten zij zien hoe 300 gemeenten collectieve
zorgverzekeringen aanbieden. In hun rapport schetsen ze de financiële voordelen voor deelnemers
aan de collectieve verzekering, bijvoorbeeld door de vergoedingen voor eigen bijdragen en het
verplicht eigen risico. Het rapport geeft ook een beeld van de inkomensgrenzen die gemeenten
hanteren om voor de verzekering in aanmerking te komen.

Wilt u kennis nemen van de inhoud van het rapport, stuur dan een mailtje naar . Wilt u weten
welke keuzes een specifieke gemeente heeft gemaakt ten aanzien van de collectieve
zorgverzekering? Neem dan contact op met Ieder(in) via gemeente-verzekering@iederin.nl voor
een gemeente specifiek rapport.
Meer informatie
Wilt u weten wat Ieder(in) doet op dit specifieke terrein van belangenbehartiging voor uw
organisatie en uw leden, dan verwijzen we u graag naar https://iederin.nl/themas/zorg-enondersteuning/zorgverzekering/
Als u meer informatie wilt mail dan naar gemeente-verzekering@iederin.nl
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