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Aan de inhoud van Baanbrekers Actueel kunt u geen rechten ontlenen. 

> Gemeentepolis: voor mensen met een klein inkomen 
 
De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en 
Baanbrekers vinden het belangrijk dat mensen met een 
klein inkomen goed verzekerd zijn tegen ziektekosten. 
Daarom bieden wij u ook in 2021 de Gemeentepolis 
aan. Wilt u in aanmerking komen? Dan mag uw 
(gezamenlijk) inkomen niet hoger zijn dan 120 procent 
van het voor u geldende sociaal minimum. Meer 
informatie over de precieze inkomensbedragen vindt u 
op www.baanbrekers.org/gemeentepolis. De 
Gemeentepolis is vooral interessant voor mensen met 
hoge ziektekosten, zoals chronisch zieken en mensen 
met een beperking. 
 
Wat houdt de Gemeentepolis in? 
De Gemeentepolis wordt aangeboden door de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De polis bestaat 
uit een basisverzekering in combinatie met een aanvullende verzekering. Zo kunt u een 
pakket kiezen dat past bij uw situatie. Heeft u hoge zorgkosten? Dan kan het meest 
uitgebreide verzekeringspakket interessant voor u zijn. Vanuit de gemeenten wordt 35 euro 
per maand aan de polis bijgedragen. Deze korting is al verrekend in het premiebedrag. In dat 
geval heeft u dus een brede dekking voor relatief minder geld.  
 
Vergelijken is slim 
Het is slim om het aanbod van de Gemeentepolis te vergelijken met andere 
zorgverzekeringen. Sluit de polis nog aan bij uw zorgbehoefte? Een andere verzekering kan 
goedkoper zijn of beter passen. Vergelijken van zorgverzekeringen kan gemakkelijk op 
www.independer.nl. 
 
Hoe kiest u een pakket?  
De zorgverzekeraars CZ en VGZ  accepteren u voor elk pakket, ook bij een mindere 
gezondheid. Voor een aanvullende verzekering is wel van belang dat u geen schuld heeft bij 
de zorgverzekeraar. Kijk op www.gezondverzekerd.nl wat de verschillen zijn tussen uw 
huidige verzekering en de pakketten in de Gemeentepolis. U kunt hier ook zien welk pakket 
het beste bij uw zorgkosten past en wat het kost.  
 
Maakt u al gebruik van de Gemeentepolis? 
Binnenkort ontvangt u de aanbieding van uw zorgverzekeraar. U betaalt in 2021 meer 
zorgpremie dan in 2020. Dit komt vooral door een wet, die bepaalt dat de zorgverzekeraar 
de korting die ze aanbiedt bij de Gemeentepolis moet verlagen. Verder verhogen de 
zorgverzekeraars de premie voor 2021. Wèl ontvangt u in 2021 meer zorgtoeslag. Daardoor 
merkt u er financieel wat minder van.  
 
Aanmelden vóór 1 januari 2021 
Wilt u meedoen aan de Gemeentepolis en heeft u uw keuze gemaakt? Dan kunt u zich op 
www.gezondverzekerd.nl aanmelden voor de gewenste ziektekostenverzekering. Doet u dit 
dan vóór 1 januari 2021.  
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> Baanbrekers druk met coronahulp voor ondernemers 
 
Het Rijk voerde in maart jl. speciale coronahulp in voor zelfstandig ondernemers. Met deze 
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) willen we zelfstandig 
ondernemers ondersteunen die in deze coronatijd in nood zijn geraakt. Ook Baanbrekers 
heeft het flink druk met deze regeling. In totaal klopten er van maart tot eind oktober jl. ruim 
2.850 zelfstandigen bij Baanbrekers aan voor een uitkering levensonderhoud. Verder kregen 
we 256 aanvragen voor een krediet tegen een aantrekkelijk rentepercentage. De Tozo-
regeling loopt nog tot juli 2021. 

 

> Bijstandsbestand loopt iets op 
 
Het aantal klanten in de Participatiewet (bijstand) is licht toegenomen. Op 1 januari 2020 
was het aantal uitkeringsgerechtigden 1.407. Eind oktober jl. was het bijstandsbestand al 
gegroeid tot 1.473 personen. De toename is vooral het gevolg van een lagere uitstroom naar 
werk in verband met de coronacrisis. Ook in deze coronatijd blijft Baanbrekers uiteraard zijn 
uiterste best doen om mensen aan het werk en uit de uitkering te helpen. 

 

> Anderhalvemeterwerken is standaard 

 
In verband met het coronavirus dat nog steeds rondwaart, houdt Baanbrekers nog steeds 
afstand. We blijven continu waakzaam voor uw en onze gezondheid. Onze hele organisatie 
werkt anderhalvemeterproof. Dit heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening aan u. 
Graag zetten we een aantal zaken op een rij. 
 

 U bent bij Baanbrekers welkom als u vooraf een afspraak met ons heeft gemaakt of 
als u door ons bent uitgenodigd om langs te komen.  

 We schudden geen handen, hoesten aan de binnenkant van de elleboog en wassen 
onze handen zo vaak als we kunnen.  

 We namen maatregelen, waardoor duidelijk is dat er afstand moet worden genomen 
(gele lijnen op de grond en gele stickers). Ook zijn er schermen van plexiglas 
aangebracht bij de balie en in onze spreekkamers. Verder is er een brievenbus voor 
ROF-jes geplaatst.  

 Onze spreekkamers zijn anderhalvemeterproof. Bij elke ruimte is het maximum 
aantal personen aangegeven dat aanwezig mag zijn. Dit aantal mag niet worden 
overschreden. Ook mogen er geen stoelen worden bijgezet.  

 Bij gesprekken houden wij ook afstand. We proberen ervoor te zorgen dat er zo min 
mogelijk gesprekken nodig zijn. En we bekijken de mogelijkheden om gesprekken 
anders (telefonisch, via Whatsapp, via videobellen) te laten verlopen. 

 Bij elke ingang van onze gebouwen staan zuilen met dispensers met desinfecterende 
vloeistof. Het is de bedoeling dat iedereen die het gebouw binnenkomt zijn of haar 
handen even reinigt met deze vloeistof.  

 Vooralsnog zijn er geen groepsbijeenkomsten bij Baanbrekers. We denken na over 
het digitaliseren van trainingen en bijeenkomsten. 

 Heeft u coronaklachten? Dan helpen wij u graag op een ander moment. Blijf wel 
contact houden met uw contactpersoon van Baanbrekers. 

 


