
 
 

 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Dalfsen 
Postbus 35  
7720 AA Dalfsen 
 
Dalfsen, 10 september 2019 
 
Betreft: Advies Collectieve ziektekostenverzekering minima 
 
Geacht College, 
 
De Participatieraad (PRD) heeft waardering voor de uitstekende regelingen en vergoedingen op het 
terrein van zorgkosten voor minima/uitkeringsgerechtigden die de gemeente Dalfsen kent. 
 
De PRD heeft kennisgenomen van de notitie over de collectieve ziektekostenverzekering minima 
waarin onder meer voorgesteld wordt het contract met het Zilveren Kruis te beëindigen. De PRD 
begrijpt de argumenten van de gemeente Dalfsen om het contract te beëindigen maar vindt het 
jammer dat daardoor o.a. ook het collectieve aspect van deze verzekering verloren gaat. Dit aspect 
maakte de ziektekostenverzekering goedkoper en eenvoudig toegankelijk voor deze groep mensen. 
De PRD wil daarom de gemeente Dalfsen vragen nogmaals te kijken naar de bereidheid om de 
collectieve verzekering, zij het in andere vorm, te continueren. 
 
De PRD adviseert de gemeente een collectief contract toch te handhaven omdat: 

 Hiermee jaarlijks veel ingewikkeld uitzoekwerk door uitkeringsgerechtigden/minima wordt 
voorkomen (denk bijv. ook aan nieuwkomers). Zo kent iedere zorgverzekeraar meerdere 
aanvullende pakketten met diverse dekkingen voor verschillende zorgkosten. 

 Een collectief contract heeft als extra voordeel dat dit minimaal 5% korting oplevert voor de 
basisverzekering en afhankelijk van het aanvullend pakket ook een korting. 

 
Aangezien het eigen risico niet meer in samenhang met het collectief contract verzekerd kan worden 
vragen wij de gemeente hiervoor bijzondere aandacht i.v.m. mogelijke betalingsproblemen. Hiermee 
bedoelen wij dat er goede ondersteuning geboden wordt door middel van goede voorlichting en zo 
nodig persoonlijk aandacht aan deze doelgroep. Daarnaast is het wenselijk dat in de 
informatievoorziening rekening gehouden wordt met laaggeletterdheid. 

 
Ten slotte adviseert de PRD voor deze groep een Vitaal Vechtdalpolis aan te bevelen zodat ze van de 
verschillende kortingen en voordelen op het terrein van preventieve zorg gebruik kunnen maken. 
 
De PRD hoopt u hiermee van dienst te zijn en is te allen tijde bereid tot nader overleg. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Xanter Wilhelm, voorzitter  
Participatieraad Dalfsen  
 


