
Collectiviteitskorting op de basisverzekering komt per 1 januari 
2023 te vervallen. Wat nu?

Biedt de collectieve zorgverzekering nog wel voordelen na 1
januari 2023?

Per 1 januari 2023 komt de collectiviteitskorting op de basisverzekering te vervallen. Deze korting is 
ooit in het leven geroepen zodat zorgverzekeraars kostenbesparende afspraken konden maken om dit 
vervolgens terug te geven in de vorm van korting. De afgelopen jaren zijn veel werkgeverscollectiviteiten 
hierin geslaagd maar bij een aantal ledencollectiviteiten is deze kostenbesparing niet gerealiseerd. Voor 
Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voldoende aanleiding om de collectiviteitskorting op 
de basisverzekering te heroverwegen.

Perspectief is een publicatie van VLC & Partners waarin actuele 

ontwikkelingen door de specialisten van VLC & partners worden gedeeld met 

klanten en relaties. Bij vragen neemt u contact op met uw contactpersoon.Perspectief
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Jazeker! Op de basisverzekering kan er momenteel een 

korting van maximaal 5% worden geboden.

Deze korting voor de basisverzekering komt dus vanaf 

2023 te vervallen. Maar gelukkig blijven - naast de 

korting op de aanvullende verzekering - de inhoudelijke 

voordelen wel gelden ten opzichte van een individuele 

zorgverzekering: 

• Vaak ruimere vergoedingen binnen de collectiviteit 

• Toegang tot gerichte zorgprogramma’s en trainingen

• Wachtlijstbemiddeling

• Het ontdubbelen van (groeps-)interventiekosten

• Vitaliteitsbudget

• Korting op de aanvullende- of tandverzekering, 

eventueel zonder limiet

• Geen medische selectie voor (sommige) aanvullende 

polissen

• Ook de partners en kinderen van de werknemer 

kunnen gebruik maken van de collectiviteit van de 

werkgever

• Vele preventieve interventies beschikbaar tegen 

lagere kosten die gezondheid en productiviteit 

bevorderen en verzuimkosten verminderen

• Extra aanvullende specifiek op de branche gerichte 

dekkingen

• Het geven van essentiële informatie over het gebruik 

van (preventieve) zorg

• Het stimuleren van gezond gedrag



Kortom de collectieve zorgverzekering biedt zeker nog voordelen. Vanuit VLC & Partners ondersteunen wij 

werkgevers om werknemers te attenderen op deze voordelen zodat ze een goede keuze kunnen maken.

Naast het verdwijnen van de korting, hebben we te maken met fors stijgende zorgpremies. Bij de meeste 

zorgverzekeraars is de premie voor de basisverzekering in 2022 gemiddeld met € 48,- gestegen. Daarnaast 

hebben veel werknemers te maken met de torenhoge inflatie waardoor hun koopkracht flink afneemt. 

Deze ontwikkelingen leiden er naar verwachting toe dat werknemers gaan besparen op hun aanvullende 

zorgverzekering.

De rol van de werkgever

Een werkgever kan haar werknemers ondersteunen door 

vooraf een weloverwogen keuze te maken bij welke 

verzekeraar een collectieve zorgverzekering mogelijk 

is om vervolgens werknemers proactief te informeren 

over de mogelijkheden. Dit kan onder andere door de 

collectieve zorgverzekering onderdeel te maken van het 

pakket secundaire arbeidsvoorwaarden en te integreren 

in het gezondheids-, vitaliteits- en verzuimbeleid.

De premieverschillen van de basisverzekering zijn straks 

dus niet meer aanwezig door het vervallen van de 

collectiviteitskorting. Hierdoor kan het voor werknemers 

minder aantrekkelijk lijken om zich toch aan te sluiten 

bij de collectiviteitsverzekering van uw organisatie. Om 

uw werknemers toch te stimuleren dit wel te doen kunt 

u als werkgever een aantal acties ondernemen. Hierbij 

is open communicatie ontzettend belangrijk. Informeer 

uw werknemers proactief over de meerwaarde van uw 

collectiviteit (extra dienstverlening en dekkingen). Want, 

onze ervaring is dat een actieve werkgeversbijdrage leidt 

tot het beste resultaat. Zo ziet de werknemer dat u graag 

investeert in zijn/haar gezondheid.

Dit kan op drie manieren:

• Afsluiten werkgeverspakket met arbeidsgerelateerde 

dekkingen

• Maatwerk pakket maken

• Maandelijkse bijdrage van gemiddeld tussen de 

€ 15,- en € 30,-

Ondersteuning VLC & Partners

Om uw HR-afdeling en HR-medewerkers te 

ondersteunen hebben wij een website ontwikkeld 

voor zowel de werkgever als de werknemer. Op de 

gepersonaliseerde website van de werkgever bieden

wij verschillende communicatiemiddelen aan die uw

HR-afdeling kan gebruiken om uw werknemers te 

informeren over de collectieve zorgverzekering.

Denk hierbij aan:

• Een standaard e-mail

• Een flyer/poster

• Een werknemerssite

Op de werknemerssite kan de werknemer alle voor hem 

van belang zijnde informatie over de zorgverzekering 

vinden en direct de gewenste dekking afsluiten. Om u als 

werkgever een goed overzicht te geven van de gekozen 

dekkingen en het aantal deelnemers ontvangt u jaarlijks 

een Dashboard van VLC & Partners.



Heeft u vragen? Neem dan 
contact op met Guido van Veen
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Guido van Veen

Senior Consultant Zorg en Verzuim

Guido.vanVeen@vlc-partners.nl
06 – 22 79 20 41

Conclusie

Een basisverzekering is verplicht in Nederland, aanvullende verzekeringen zijn dat niet. Helaas krijgt iedere organisatie 

te maken met ziekteverzuim. Hierdoor is het beter om direct te kiezen voor de zorgverzekering en verzekeraar die het 

beste aansluit op de omstandigheden van uw bedrijf. Verzuim is er in allerlei vormen. Of het verzuim nu medisch is of 

niet en of het voortkomt uit werk of privé. Het tijdelijk of langdurig uitvallen van een werknemer kan een flinke impact 

op uw organisatie hebben. Belangrijk dus om die kosten zo laag mogelijk te houden door preventie en interventie. 

Een collectieve zorgverzekering kan hierin een belangrijke schakel zijn. Door onder andere gezondheid keuzes van uw 

werknemers te stimuleren, faciliteren en door zorg toegankelijk te houden. Maar nog veel belangrijker is dat mensen 

die vitaal zijn en goed in hun vel zitten veel beter presteren. Dit resulteert in:

• Een hogere productiviteit

• Klanttevredenheid stijgt

• Uw werknemer gaat met meer plezier naar zijn/haar werk

• Én de kwaliteit van het geleverde werk gaat omhoog 

Kortom, tevreden en vitale werknemers, dat is waar het om draait. Met onze jarenlange ervaring en specialisme 

kunnen wij bedrijven en hun werknemers uitstekend helpen om de juiste collectieve zorgverzekering te kiezen. Samen 

komen we tot een hoog percentage werknemers dat deelneemt aan de collectieve zorgverzekering. Met het ultieme 

doel: lagere verzuimkosten en focus op duurzame inzetbaarheid van de werknemers!


