
Project Zorgverzekering VDP 

Eindrapportage 
November 2014 

L. Heezen 



Agenda 

• Aanleiding en doel project 

• Project opdracht en team 

• Belangrijkste conclusies 

• Goedkoopste polis ZK-Achmea 

• Advies aan VDP 

 



Aanleiding en doel van het project 

• De wereld van Zorgverzekeringen is hard aan het veranderen 

• Vanuit VDP signalen dat een goedkopere verzekering mogelijk 
is bij andere zorgverzekeraar  

• Zorgverzekeraars bieden goedkope polissen aan, weliswaar 
met beperkingen 

• ANBO heeft een vergelijkend onderzoek gedaan en 
concludeert dat premies tussen goedkoopste en duurste sterk 
uiteenlopen 

• Onderhandelingen voor gepensioneerden door DSM. Echter 
gepensioneerden niet betrokken bij voorbereiding contract 
bespreking 

 



Project opdracht en team 

Bestuur VDP: 
• Onderzoek of de huidige collectieve DSM Zorgverzekering 

concurrend is met die van andere zorgverzekeraars  

• Is inbreng VDP in contractbesprekingen wenselijk en 
eventueel mogelijk 
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Belangrijkste conclusies 

• De collectieve Zorgverzekering van DSM is concurrerend 

• De variatie van premies “natura” en ook van “restitutie” 
verzekeringen bedraagt slechts enkele euro’s per maand.  

• De geadverteerde lage premies zijn voor “natura” polissen in 
combinatie met verhoogd eigen risico 

• De aanvullende pakketten maken het premieverschil. Deze 
pakketten verschillen echter sterk en zijn daarom niet te 
vergelijken 

• De aangeboden zorgpolissen en premies bij andere bedrijven 
zijn vergelijkbaar 

• VDP contact met HR Nederland aanbevolen 

 

 



Goedkoopste polis ZK-Achmea 

Deze premie is op basis van 5% collectiviteitskorting en € 860,- eigen risico. 



Advies aan VDP 

1. DSM contract is zeker concurrerend 

2. Informeer leden over mogelijkheden en beperkingen 
“Beter-Af selectief polis”  

3. Bespreek premieverhoging aanvullende verzekering bij 
bereiken 65 jr 

4. Bespreek met HR Nederland hoe wensen van 
gepensioneerden in contract onderhandelingen kunnen 
worden meegenomen 

5. Onderzoek mogelijkheid om alle DSM ge(pre)- 
pensioneerden of VDP leden gebruik te kunnen laten 
maken van DSM colllectieve verzekering. 


