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> Goed verzekerd in 2017 met de Gemeentepolis  
 
De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en Baanbrekers vinden het belangrijk dat 
mensen met een klein inkomen goed verzekerd zijn tegen zorgkosten. Net zoals voorgaande jaren 
kunnen alle inwoners van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een inkomen tot 120% van het 
sociaal minimum in 2017 meedoen met de Gemeentepolis. Hiervoor werken we samen met de 
zorgverzekeraars CZ en VGZ. Meedoen levert voor minima een financieel voordeel op. 
 
Keuze voor een aanvullende verzekering 
Bij beide zorgverzekeraars kan naast de basisverzekering worden gekozen uit drie aanvullende 
pakketten. Kijk op www.gezondverzekerd.nl welke pakketten dit zijn. De meest uitgebreide pakketten 
zijn vooral bedoeld voor personen die hoge zorgkosten verwachten. Of voor personen die chronisch 
ziek of gehandicapt zijn. 
 
De hoogte van de premie 
De premie van de Gemeentepolis staat op www.gezondverzekerd.nl. Meedoen met de Gemeentepolis 
levert een financieel voordeel op. Deze bestaat uit een collectiviteitskorting en een korting op de prijs 
van de aanvullende verzekering. Het financiële voordeel is in de getoonde premies verwerkt. 
 
Wie kunnen deelnemen aan de Gemeentepolis? 
Wie voor de Gemeentepolis in aanmerking wil komen, moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 U woont in de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk. 

 Uw netto inkomen is minder dan 120% van het sociaal minimum.  

 U bent verzekerd bij CZ of VGZ en maakt al gebruik van de Gemeentepolis, of u stapt per 1 
januari over naar één van deze twee zorgverzekeraars. U moet dat dan wel vóór 1 januari 
2017 regelen. 

 Vermogen is voor de gemeentepolis niet van belang. Uw eventuele vermogen staat 
deelname aan de gemeentepolis niet in de weg. 

 
Hoe aanmelden? 
U stelt eerst vast dat u een inkomen heeft dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. Is dat het 
geval? Dan kunt u zich via www.gezondverzekerd.nl aanmelden. Let op: uw inkomen wordt na uw 
aanmelding gecontroleerd. Ligt uw inkomen boven de inkomensgrens? Dan kunt u niet (meer) 
deelnemen. Uw inkomen kan achteraf worden gecontroleerd. 
 
Ik heb al een Gemeentepolis, wat moet ik nu doen? 
Heeft u al een Gemeentepolis? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Wél moet u een 
eventuele wijziging van het pakket doorgeven. 
 
Uw ziektekosten en bijzondere bijstand 
Bijzondere bijstand in medische kosten is maar in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk. In de 
beleidsregels bijzondere bijstand staat dat kosten die niet (deels) door de basiszorgverzekering 
worden vergoed in beginsel ook niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Wij gaan ervan 
uit dat u zich voldoende aanvullend verzekert.  
 
Zorg op tijd voor een verzekering 
Zorg op tijd voor een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering die bij 
uw situatie past. Zoals wij hiervoor al aangegeven hebben, heeft u een financieel voordeel als u 
gebruik maakt van de gemeentepolis van CZ of VGZ. 
 
Meer weten? 
Wilt u meer weten over de Gemeentepolis? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de 
Gemeentepolis op www.baanbrekers.org. Of neem contact op met uw contactpersoon bij 
Baanbrekers: 0416 67 10 00. 
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> Meet & Matchmiddag was een succes 

 
UWV en Baanbrekers hielden onlangs voor het 
eerste een Meet & Matchmiddag. Werkzoekende 
talenten konden tijdens deze middag op een 
ongedwongen manier kennismaken met 
werkgevers. Er waren ook flink wat vacatures in de 
aanbieding. Het aanbod liep uiteen van 
groenmedewerker en schoonmaker tot 
productiemedewerker en logistieke kracht. De 
werkzoekende talenten konden direct het gesprek 
aangaan met de aanwezige werkgevers – Docdata, 
Syncreon, Uniekaas en WML Facilitair. Ook werd 
informatie geboden over het met een beperking aan 
de slag te gaan met een zogenoemde 
Banenafspraak. UWV en Baanbrekers zijn van plan 
om vaker dit soort middagen te verzorgen. Meer 
nieuws hierover vindt u te zijner tijd op www.baanbrekers.org. 
   

 

> Zeven talenten aan de slag bij maker luxe armbanden 

 
Met hun armbanden van goud, zilver, edelstenen en 
natuurstenen richten ze zich op mannen op meerdere 
continenten. De sieraden van het Drunense Aurum 
Brothers gaan als warme broodjes over de toonbank. 
De armbanden worden ambachtelijk – dus met de hand 
– vervaardigd. En sinds enige tijd zijn er zeven talenten 
vanuit Baanbrekers bij dit familiebedrijf aan de slag 
gegaan. En dat is alle reden voor een partnerplaquette 
van Talent2Work, de werkgelegenheidsaanpak van 
Baanbrekers. 
 

Statushouders 
Aanvankelijk werden de armbanden door de familie zelf geassembleerd. Al snel bleek dat er 
uitbreiding nodig was. En die werd onder meer gevonden bij Baanbrekers Het Drunense familiebedrijf 
biedt werk aan zes statushouders uit Irak, Afghanistan en Syrië en één medewerker uit Nederland. De 
kans is groot dat er op termijn nog meer talenten vanuit Baanbrekers aan de slag worden geholpen.  

> Ga mee op rondleiding met Talent2Work! 
 
Talent2Work laat talent werken. Werkzoekenden brengen wij in direct contact met werkgevers. Het 
doel? Nieuwe werkrelaties tot stand brengen. Daarbij houden we rekening met de bijzondere en 
persoonlijke omstandigheden van betrokkenen. Om het contact tussen werkzoekende en werkgevers 
tot stand te brengen, gaan we regelmatig op rondleiding bij bedrijven. Is dit ook iets voor u? Kijk dan 
op www.baanbrekers.org voor ons rondleidingenoverzicht of neem contact op met uw werkmakelaar. 
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