
Afspraken met VGZ 

Aanleiding besluit 

VGZ geeft aan dat: 

 De reden voor het besluit is dat zorgverzekeraar VGZ honderden aanvullende verzekeringen 
gaat terugbrengen en onze systemen zal vereenvoudigen. Met de nieuwe opzet kan VGZ beter 

inspelen op digitalisering, callreductie en robotisering.  
 De huidige extra verstrekkingen voor VGZ-medewerkers zijn niet langer onderdeel van het 

aanbod van de verzekeraar en zijn daarmee in de systemen niet meer uitvoerbaar. De reden 
voor verandering is derhalve het inpassen van het aanbod aan VGZ-medewerkers in de reguliere 
processen en systemen; geen kostenbesparing.  

De Unie herkent de beweging van standaardisatie om digitalisering en callreductie te kunnen 
doorvoeren. Dit zien wij ook bij andere (zorg)verzekeraars. Wij willen nog wel controleren of er geen 
uitzonderingen op de zakelijke lijn worden gemaakt ten behoeve van andere klanten.  

Inhoud besluit 

 De stopzetting van de extra verstrekkingen vindt plaats per 1 januari 2020.  

 Het jaar 2019 hanteren wij als overgangsjaar en de dekking via de extra verstrekkingen voor VGZ- 
medewerkers verandert hierdoor in 2019 niet. Dit geeft iedereen voldoende tijd om lopende 
behandelingen (bijvoorbeeld orthodontie) af te ronden binnen de huidige financiële kaders.  

 Het hanteren van een overgangsjaar vraagt van VGZ een handmatige oplossing die voor ongemak 
bij VGZ en verzekerden zorgt. VGZ neemt voor 2019 de kosten van deze handmatige aanpak voor 
haar rekening.  

Vervolgafspraken 

 In het cao-overleg dat in 2019 gevoerd zal worden, maken VGZ en vakorganisaties 
afspraken over dit onderwerp. 

 Beoogd wordt voor de jaren 2020 en verder een nieuwe structurele cao-afspraak  te maken. 
 Medewerkers ontvangen nu verstrekkingen in een netto sfeer, de voorkeur is dit ook na 2019 

zo te houden. 

 De gemiddelde jaarlijkse kosten die met de extra vertrekkingen gemoeid zijn over de jaren 
2015-2016-2017 zijn als jaarlijks budget beschikbaar voor een nieuwe oplossing. 

De Unie brengt ook onder de aandacht dat de vooruitbetaling van de premie door de werkgever ook 

bijdraagt aan de waarde van de personeelscollectiviteit. Ook deze afspraak willen wij graag 

continueren in 2020 en verder. 


