De collectieve zorgverzekering als oplossing voor de WTCG / CER?
Donderdagmiddag 19 maart 2015 | Expertmeeting
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Wat is er aan de hand?
Een belangrijke ontwikkeling is de toenemende verantwoordelijkheid van gemeenten voor chronisch
zieken en gehandicapten. De landelijke regelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) zijn afgebouwd. Gemeenten krijgen budget
overgeheveld om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de meerkosten die zij
moeten maken voor zorg en ondersteuning.
Wat valt eraan te doen?
Een mogelijkheid om deze compensatie vorm te geven is door middel van een collectieve regeling.
Sinds 1997 bewijst de gemeentelijke Collectieve Zorgverzekering Minima zich als instrument om
burgers in een (financieel) kwetsbare positie toegang te garanderen tot goede en betaalbare zorg.
BS&F is een bureau dat ongeveer 300 gemeenten ondersteunt op het gebied van zorg en sociale
zekerheid, bijvoorbeeld met die collectieve zorgverzekering voor minima. Dit doen zij in nauw
overleg met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en belangenorganisaties. BS&F is de verbinder
tussen gemeenten en zorgverzekeraars.
Nu de WTCG / CER afgebouwd wordt is BS&F druk in de weer om daar ook een slimme oplossing
voor te bedenken. Hun uitgangspunt is dat de mensen met lage inkomens net zo goed recht hebben
op goede en betaalbare zorg. Zie het korte filmpje http://www.bsenf.nl/nl/gemeentepolisafschaffing-wtcg-en-cer/. In opdracht van Ieder(in) heeft BS&F eind december een onderzoek
uitgebracht naar de wijze waarop gemeentes in 2014 via een collectieve verzekeringen invulling
hebben gegeven aan het bieden van een gerichte inkomensondersteuning aan mensen met een
beperking en meerkosten.
Waarom deze bijeenkomst?
BS&F heeft de Sociale Alliantie en Ieder(in) gevraagd of wij met een aantal mensen mee willen
denken over die slimme oplossingen. Er worden maximaal 20 personen uitgenodigd.
De collectieve zorgverzekering van de gemeente kan een brug vormen tussen de belangen van
mensen om wie het gaat (namelijk: gerichte compensatie van meerkosten op het terrein van zorg,
ondersteuning en meedoen), de gemeente (namelijk: het voorkomen van schulden, het realiseren
van een goede verzekeringspositie, efficiëntie in uitvoering en het ontsluiten van bijzondere bijstand)
en de zorgverzekeraar (namelijk: de gemeente als distributiekanaal, co-financier en
samenwerkingspartner, het tegengaan van wanbetaling en de mogelijkheid tot een aanbod op maat
voor specifieke doelgroepen).
Waar gaan we het over hebben?
Graag gaan wij met ervaringsdeskundigen, mensen om wie het gaat en lokale belangenbehartigers in
gesprek over het belang van het bieden van inkomensondersteuning voor mensen met een
beperking en meerkosten, de rol die de collectieve verzekering die die gemeente biedt hierin kan
spelen en mogelijke aandachts- en/of verbeterpunten die benoemd kunnen worden.

Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn:

-

Hoe gaan we om met het eigen risico?

-

Waar zitten de knelpunten bij de eigen bijdrage?
Hoe vergoedt de zorgverzekeraar de juiste dingen (welke meerkosten moeten een plek
krijgen in de collectiviteit)?
Hoe gaan we om met wanbetalingen?
Hoe gaan we om met de toegang, betaalbaarheid en keuzevrijheid?
Welke ervaringen zijn er opgedaan met (het overstappen naar) de verzekering?

-

Deze en andere vragen willen wij graag met elkaar behandelen in een gerichte ‘expertmeeting’.
19 maart 2015 | 13.00 – 15.30 uur | ieder(in) | Utrecht routebeschrijving.
Mocht u bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn dan kunt u zich liefst voor 5 maart aanmelden via
post@iederin.nl
Met vriendelijke groet,
mede namens Maarten Broekema, directeur BS&F

Raf Janssen,
Secretaris Sociale Alliantie

Illya Soffer
Directeur ieder(in)

Programma de collectieve zorgverzekering als oplossing voor de WTCG en CER?
Donderdag 19 maart, vanaf 13.00 uur bij ieder(in)

13.00 uur

Welkom en opening

13.15 uur

Toelichting op onderzoek BS&F december, door Maarten Broekema, directeur BS&F

13.30 uur

Bespreken aandachtspunten en verbetervoorstellen

15.15 uur

Hoe nu verder

