
Voorlichting Gemeentepolis 2018



Waarom een gemeentepolis 
en voor wie? 





DE START: LEEUWARDEN 1995

Historie

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



AANTAL DEELNEMERS GEMEENTELIJKE COLLECTIVITEITEN
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Animatiefilm

ANIMATIEFILM GEMEENTELIJKE COLLECTIVITEIT

BS&F FILM 2_1080p.wmv


HUIDIGE GEMEENTELIJKE COLLECTIVITEIT EN ZORGVRAAG 1
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HUIDIGE GEMEENTELIJKE COLLECTIVITEIT EN ZORGVRAAG 2
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AANBOD DSW 2018
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AANBOD MENZIS 2018



Gemeente 
specifieke 
afspraken: 
premies

Premies 2018 van DSW 

• Basisverzekering : € 107,50

• AV Standaard : € 21,25

• AV Top : € 35,-

• Gemeentepakket : € 14,50

Premies 2018 van Menzis (incl. korting)

• Menzis Basis : € 111,86

• GarantVerzorgd 1 : € 13,12

• GarantVerzorgd 2 : € 24,95

• GarantVerzorgd 3 : € 47,47

• GarantTandVerzorgd 500 : € 16,33

• GarantTandVerzorgd 750 : € 29,07

• TandVerzorgd 1P : € 6,32

Zie ook: www.gezondverzekerd.nl

PREMIES 2018



Gemeente 
specifieke 
afspraken: 
bijdragen

Inkomensgrens van 130% sociaal minimum

Er wordt een vermogenstoets uitgevoerd

Bijdragen 2018 in de pakketten van DSW en Menzis zijn 

afhankelijk van de inkomensgrens:

• Tot 110% van WSM : max. € 40,-

• 110% tot 120% van WSM : max. € 30,-

• 120% tot 130% van WSM : max. € 20,-

(WSM = wettelijk sociaal minimum)

BUNNIK



Gemeente 
specifieke 
afspraken: 
bijdragen

Inkomensgrens van 130% wettelijk sociaal minimum

Er wordt een vermogenstoets uitgevoerd

Bijdragen 2018 in de pakketten van DSW en Menzis zijn 

afhankelijk van de inkomensgrens:

• Tot 110% van WSM : max. € 25,-

• 110% tot 120% van WSM : max. € 20,-

• 120% tot 130% van WSM : max. € 15,-

(WSM = wettelijk sociaal minimum)

DE BILT



Gemeente 
specifieke 
afspraken: 
bijdragen

Inkomensgrens van 130% sociaal minimum

Er wordt een vermogenstoets uitgevoerd

Bijdragen 2017 in de pakketten van DSW en Menzis:

• Maximaal € 25,- ongeacht pakketkeuze

UTRECHTSE HEUVELRUG



Gemeente 
specifieke 
afspraken: 
bijdragen

Inkomensgrens van 130% wettelijk sociaal minimum

Er wordt een vermogenstoets uitgevoerd

Bijdragen 2018 in de pakketten van DSW en Menzis zijn 

afhankelijk van de inkomensgrens:

• Tot 110% van WSM : max. € 25,-

• 110% tot 120% van WSM : max. € 20,-

• 120% tot 130% van WSM : max. € 15,-

(WSM = wettelijk sociaal minimum)

WIJK BIJ DUURSTEDE



Gemeente 
specifieke 
afspraken: 
bijdragen

Inkomensgrens van 130% wettelijk sociaal minimum

Er wordt een vermogenstoets uitgevoerd

Bijdragen 2018 in de pakketten van DSW:

• AV Standaard : max. € 25,-

• AV Top : € 35,-

Bijdragen 2018 in de pakketten van Menzis:

• Garantverzorgd 1: max. € 25,-

• Garantverzorgd 2: max. € 25,-

• Garantverzorgd 3: € 35,-

ZEIST



WAT ZIJN DAN DIE EXTRA’S? ALGEMEEN

Reparatie van 75% en 

80% dekkingen

Geen medische 

selectie

Ruimere dekking dan 

in individuele 

pakketten

Vergoeding van eigen 

bijdragen vanuit 

basisverzekering (b.v. 

hoortoestellen, kunstgebit) 



WAT ZIJN DAN DIE EXTRA’S? VOORBEELDEN! 

Eigen bijdragen WMO  

(facturen CAK) worden 

vergoed

Vergoeding voor 

aanschaf bril of 

contactlenzen 

Ziekenvervoer wordt 

vergoed (vergoeding 

eigen bijdrage)

Personenalarmering: 

abonnementskosten (bij 

medische indicatie)

Uitgebreide dekking 

fysiotherapie (tot 

maximaal 36 / 32 

behandelingen)

Orthodontie voor 

kinderen tot 18 jaar 

vergoed tot max. 

€2.050,- (DSW) en 

€2.000,- (Menzis)  

(let op: wachttijd)



Eigen risico

Regelingen met betrekking tot het eigen risico

Gespreid vooraf betalen Eigen Risico (mogelijk bij  DSW en 

Menzis):

Wanneer men verwacht het eigen risico van  € 385,-/375,-

nodig te hebben voor zijn/haar zorgkosten dan kan de 

service diegene misschien helpen: gespreid betalen. 

Daarmee wordt voorkomen dat diegene een groot bedrag 

in één keer moet betalen. 

Dit moet uiterlijk 31 januari 2018 worden aangevraagd. 

Dan betaalt diegene volgend jaar het eigen risico in 10 

termijnen (10 keer € 38,50/37,50). Wanneer het eigen 

risico niet helemaal wordt opgemaakt in 2017 ontvangt 

diegene het resterende (gespaarde) bedrag terug. 



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 (Zorginstituut Nederland) 

Acties Piet: tijdige betalingsregeling 



www.gezondverzekerd.nl

Aanmelden



FILMPJE

Gezondverzekerd



1: 
selecteer gemeente

2: 
informeren en vergelijken

3: 
verklaren en aanmelden

Nu: aanvraag direct naar verzekeraar

WWW.GEZONDVERZEKERD.NL



Hoe wordt het 
bekend 

gemaakt?

Website RSD, klantennieuwsbrief, artikel in huis aan huisblad, 

informatiebijeenkomst en spreekuren

Rond 17 november: een aanbiedingsbrief met folder

Brief vanuit ZK aan huidige deelnemers : week 47 

Ondersteuning via inzet Facebook en Twitter 

COMMUNICATIE RICHTING DE DOELGROEP



Bij vragen over vergoedingen (kijk eerst op 

www.gezondverzekerd.nl):

Helpdesk DSW 010 246 64 66 

Menzis Overstapcoach 088 222 40 80

Bij vragen of een zorgverlener door DSW is 

gecontracteerd: 

https://web.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Vind-uw-

zorgverlener 

Bij vragen of een zorgverlener door Menzis is 

gecontracteerd: www.menzis.nl/zorgvinder

Ook via gezondverzekerd.nl te vinden!

Bij vragen over inkomen en vermogen: RSD Kromme Rijn

Hoe kan ik 
verwijzen?

http://www.gezondverzekerd.nl/
http://www.menzis.nl/zorgvinder


Einde


