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> Goed verzekerd in 2019 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 2019 meedoen met de Gemeentepolis. 
Hiervoor werken we samen met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Meedoen levert voor 
minima een financieel voordeel op. 
 

 
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 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 (zie 
www.baanbrekers.org/inkomen/bijzondere-bijstand/collectieve-zorgverzekering/ 
voor de bedragen). 

 U bent verzekerd bij CZ of VGZ, of u stapt per 1 januari over naar één van deze twee 
zorgverzekeraars. U moet dat dan wel vóór 1 januari 2019 regelen.  

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

 Heeft u al een Gemeentepolis? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Wél 
moet u een eventuele wijziging van het pakket doorgeven bij de zorgverzekering. 

 
Meer weten? 
Meer informatie over de Gemeentepolis vindt u op www.baanbrekers.org 

http://www.gezondverzekerd.nl/
http://www.baanbrekers.org/inkomen/bijzondere-bijstand/collectieve-zorgverzekering/
http://www.baanbrekers.org/
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> Participatieraad zoekt twee nieuwe leden 

 
De Participatieraad van Baanbrekers is op zoek naar twee nieuwe leden. Is dit iets voor u? Of 
voor iemand die u kent? De Participatieraad is het afvaardigend orgaan dat de belangen van 
alle klanten behartigt, die vallen onder de werking van de Participatiewet. De 
Participatieraad bestaat uit maximaal negen leden. De samenstelling is een afspiegeling van 
de inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk én van de klanten die 
vallen onder de Participatiewet. Verbinding met andere adviesraden, zoals de WMO-
adviesraad, is belangrijk. De leden van de Participatieraad zorgen voor betrokkenheid bij en 
inspraak in de vorming, de uitvoering en de evaluatie van het beleid van Baanbrekers.  
 
Meer weten? 
Meer informatie over deze vacature vindt u op www.baanbrekers.org. U kunt ook mailen 
met participatieraadvoorzitter Cor Huibers, participatieraad@baanbrekers.org. 

 

> Baanbrekers reikt Participatieprijzen uit 

 
IngramMicro, MijnStijl en Dingemans Elementenbouw b.v. zijn de winnaars van de eerste 
Participatieprijzen van Baanbrekers. De prijzen zijn uitgereikt op donderdag 22 november jl.  
Baanbrekers reikt deze prijzen uit om personen, bedrijven en organisaties en projecten in 
het zonnetje te zetten, die nèt dat stapje extra zetten om ervoor te zorgen dat werken en 
meedoen voor iedereen mogelijk wordt. Meer leest u op www.baanbrekers.org.  

 
 

> Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 

 
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Bekijk dan regelmatig onze website: 
www.baanbrekers.org. En volg ons op de sociale media: Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube en LinkedIn. Links naar onze sociale media staan op www.baanbrekers.org.  
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