
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samen werken aan gezonde werknemers 
 
 
 

Voorstel collectieve 
zorgverzekering 
 



 

 

Bedankt voor uw aanvraag 
 
 
 
 
Met een collectieve zorgverzekering van CZ legt u de basis voor een gezonde onder-
neming. Maar zorg gaat verder dan alleen verzekeren. Goede zorg is ook samenwerken 
aan gezonde medewerkers en het slim financieren daarvan. Samen werken we structureel 
aan het verbeteren van de gezondheid van uw medewerkers om hun duurzame inzetbaar-
heid te vergroten. We beschikken over verschillende actiemiddelen om de collectieve 
zorgverzekering onder de aandacht van uw medewerkers te brengen. U kiest zelf wat het 
beste bij uw organisatie past.  
 
 
Deze offerte hebben wij met zorg voor u samengesteld. Wellicht hebt u toch nog 
aanvullende vragen, neemt u dan contact op met mij via CZ Bedrijvendesk 088 555 71 00 
 
Lees de offerte op uw gemak door. Gaat u akkoord? Vul dan het aanvraagformulier 
‘aanvraag collectieve zorgverzekering’ in op de website.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uit 
naar een prettige samenwerking.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Team Bedrijvendesk 
Telefoonnummer: 088-5557100  
Klik hier voor een video belafspraak met adviseur 
 
 
 
  

https://www.cz.nl/zakelijk/contact/videobellen


 

 

Samenvatting aanbod 
 
 
 
 
Dit kan CZ voor u en uw medewerkers betekenen 

Ons aanbod in kerncijfers 
 
Kortingen 

Aanvullende verzekering                    10%  
Aanvullende tandartsverzekering       10% 
 
 

 
 
 
 

Extra bij uw collectieve verzekering 

• FitzMe portal  
• CZ Zorgcoach 
• CZ Gezond aan het werkpakket 
• FitzMe portal waar medewerkers kunnen werken 

aan hun eigen vitaliteit 
• Bedrijfszorg voor u als werkgever voor uw mede-

werkers 
• Interventiewijzer 
• Extra preventieve dekkingen zoals een preventie-

budget 
• Gratis webinars in inspiratie met als doel: het 

gezond krijgen en houden van uw medewerkers 
 
Service en gemak voor uw medewerkers 

• Betaalbare en toegankelijke zorg 
• Hulp en advies als een medewerker zorg nodig 

heeft 
• Second opinion en wachtlijstbemiddeling 
• Service en gemak met Mijn CZ en digitaal nota’s 

declareren 
  

  

 
 
Goede verzekeringen voor iedere medewerker 

We hebben een gezamenlijk doel: het gezond krijgen en houden van uw medewerkers.  
Zo beperken en voorkomen we uitval. We richten ons op preventie en gezondheids-
management, verzuimmanagement en (medische) interventies. We adviseren en 
organiseren interventies en helpen u bij het financieren. 
 
Uw medewerkers hebben voor hun basisverzekering de keuze uit twee natura-
verzekeringen en een restitutieverzekering. De collectieve aanvullende verzekeringen 
bieden ruime vergoedingen voor onder andere fysiotherapie en tandartskosten. Uw mede-
werkers ontvangen niet alleen premiekorting, maar ook het gratis CZ Gezond aan het 
werkpakket en extra vergoedingen. Daarmee kunnen ze zelf werken aan hun gezondheid. 
Dat maakt collectief verzekeren bij CZ écht anders. 
 
Deze extra vergoedingen speciaal voor uw medewerkers zijn heel uitgebreid. En compleet 
gericht op gezond aan het werk blijven. Met een preventiebudget in de aanvullende 
verzekeringen en aanvullende extra’s. Elke dag rust in het hoofd met de online 
mindfulness-training, een intakegesprek met een arbeidsfysiotherapeut, online hulp als het 
werk uw medewerkers even teveel wordt of een online overgangsconsult.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 De voordelen die onze samenwerking  
u opleveren 

 
 
 
 
CZ vertegenwoordigt 3,7 miljoen verzekerden in 
de Nederlandse zorg en 9.175 collectiviteiten.  
In alles wat wij doen zijn wij verantwoordelijk, 
daadkrachtig en betekenisvol. Dat levert uw 
organisatie en uw medewerkers een groot aantal 
voordelen op. Een goede collectieve zorg-
verzekering voor uw medewerkers, dat is belang-
rijk voor u. Maar CZ doet meer dan alleen zorg 
verzekeren. Wij werken ook aan de gezondheid en 
inzetbaarheid van medewerkers. Onze collectieve 
zorgverzekering geeft u eenvoudige handvatten 
om op een laagdrempelige manier het behouden 
en/of verbeteren van de inzetbaarheid van uw 
medewerkers. 
 
 
1.1 Collectief aanbod met kortingen van 

10% en 10% 

Wij bieden uw organisatie 10% op het pakket van 
de collectieve aanvullende verzekeringen en 
collectieve tandartsverzekeringen 10%, die we 
voor uw organisatie hebben samengesteld. In 

combinatie met een aantrekkelijke premie 
ontvangen uw medewerkers een compleet aanbod 
met meer dan voldoende keuze voor hen en hun 
gezinsleden.  
 
We maken met u zorginhoudelijke afspraken over 
preventie en het leveren van een positieve 
bijdrage aan de gezondheid van uw medewerkers. 
Daarmee helpen we hen op het gebied van 
gezondheid en u op het vlak van duurzame inzet-
baarheid en verlaging en/of voorkomen van 
verzuim.  
 
 
1.2 CZ Gezond aan het werkpakket 

We vinden het net als u belangrijk dat uw 
medewerkers actief werken aan een goede 
leefstijl. Want daardoor vergroten ze de kans dat 
ze nu of later minder zorg nodig hebben. En zo 
besparen we samen nu en in de toekomst 
(zorg)kosten.  
 



 

 

Het CZ Gezond aan het werkpakket helpt ze 
daarbij. Daarom bieden we dit kosteloos aan. 
Medewerkers werken met dit pakket zelf aan een 
gezonde leefstijl en gezond gedrag. Uw collectief 
verzekerde medewerkers krijgen gratis toegang tot 
het FitzMe portal. Nadat medewerkers hier een 
persoonlijk account hebben aangemaakt, helpt 
hun persoonlijke digitale assistent Fitz ze om 
gezond aan het werk te blijven. Ze verminderen 
hun werkstress, slapen beter en worden fysiek 
sterker met handige artikelen, zelftesten en 
exclusieve programma’s. Zo blijven uw mede-
werkers fysiek fit en mentaal sterk. En dat is mooi 
voor u. Want gezonde medewerkers zijn 18% 
productiever*, verzuimen minder en gaan met 
plezier naar het werk. 
De programma’s worden in hoofdstuk 2 verder 
toegelicht. 
 
 
1.3 CZ Bedrijfszorg  

Zorg gaat verder dan alleen verzekeren. Goede 
zorg is ook samenwerken aan gezonde 
medewerkers en het slim financieren daarvan. Een 
zieke medewerker kost al gauw € 250,- per dag**. 
Minder lang verzuim en sneller herstel zijn dus 
belangrijk. Met bedrijfszorg van CZ ondersteunen 
we u. Samen werken we structureel aan het 
verbeteren van de gezondheid van uw mede-
werkers om hun duurzame inzetbaarheid te 
vergroten. Duurzame inzetbaarheid is geen 
project, maar een doorlopende activiteit. Continu 
monitoren en bijstellen, met een aanpak die 
afgestemd is op uw bedrijf. 
 
 
Voordelen van onze bedrijfszorgaanpak: 

✓ Aanpak op maat. U ontvangt een maatwerk-
advies voor uw bedrijf en maakt samen met 
onze adviseur een plan van aanpak. Welke 
interventies kunt u bijvoorbeeld inzetten? Ook 
voor medewerkers die niet bij ons verzekerd 
zijn. 

✓ Onze CZ Zorgcoach regelt de interventies, dat 
scheelt u tijd en werk. Via de collectieve 
verzekering hebt u toegang tot ons uitgebreide 
netwerk van zorgaanbieders en profiteert u van 
bewezen kwaliteit en een scherpe prijs. 

✓ Ons advies is kosteloos. 

 
1.4 Extra vergoedingen voor 

medewerkers om gezond aan het 
werk te blijven 

De extra vergoedingen in de collectieve 
aanvullende verzekeringen zijn heel uitgebreid. En 
compleet gericht op gezond aan het werk blijven: 
 
✓ Preventiebudget: in de aanvullende 

verzekeringen Basis Collectief (€ 150), Plus 

Collectief (€ 200) en Top Collectief (€ 250). In 
te zetten voor e-health modules gericht op 
werkstress, fysieke belasting, slaap en leefstijl 
op het FitzMe portal, een persoonlijke gezond-
heidscheck, preventief onderzoek (PO via de 
werkgever) of een griepprik. 

✓ Gezonde extra’s: online hulp als het werk uw 
medewerkers even te veel wordt, elke dag rust 
in het hoofd met de online mindfulness-training 
een intakegesprek met een arbeidsfysio-
therapeut of een online overgangsconsult. 

 
1.5 Mijn CZ Zakelijk 

Met Mijn CZ Zakelijk hebt u 24/7 online inzicht in 
uw collectieve zorgverzekering en vraagt u 
eenvoudig managementrapportages of brochures 
aan. 
 
✓ Krijg inzicht in het aantal verzekerde 

medewerkers 

✓ Vraag managementrapportages op 

✓ Maak gebruik van ons uitgebreide netwerk van 
zorgaanbieders  

* Bron: Gallup's Q12 Employee Engagement Survey - Gallup 
** Bron: Arboned 2021 
https://www.arboned.nl/nieuws/voorkom-uitval-door-stress   
 
 
 
 

https://www.gallup.com/workplace/356063/gallup-q12-employee-engagement-survey.aspx
https://www.arboned.nl/nieuws/voorkom-uitval-door-stress


 

 

 
CZ Zorgcoach en interventiewijzer  

Interventies helpen verzuim te verkorten of zelfs te 
voorkomen. CZ is dé expert in de markt voor 
interventies en we bieden u verschillende 
oplossingen aan om de juiste interventie te vinden. 
De interventie-experts helpen u om de meest 
doeltreffende interventies in te zetten. Zij hebben 
jarenlange ervaring en kennen de interventiemarkt 
op hun duimpje. Wilt u zelf zoeken in ons  
interventieaanbod? De CZ Interventiewijzer helpt u   
met het vinden van een geschikte interventie.   
U krijgt toegang tot ons uitgebreide netwerk van 
interventieaanbieders. Deze partijen hebben we 
gecontracteerd op basis van kwaliteit, prijs en 
service. Zo krijgen uw medewerkers bewezen 
kwaliteit voor een scherp tarief. U betaalt nooit 
meer dan de prijs waarvoor CZ de interventie heeft 
ingekocht. De dienstverlening van de CZ 
Zorgcoach en het gebruik van de CZ 
Interventiewijzer zijn inbegrepen bij de collectieve 
overeenkomst. 
 
 
CZ Interventiewijzer 

✓ Zoek zelf een interventie 

✓ Inzicht in ons ruime aanbod  

✓ Online beschikbaar via Mijn CZ Zakelijk  

✓ Voor al uw medewerkers, ook als ze geen klant 
zijn van CZ 

 
CZ Zorgcoach 

✓ Adviseert over de best passende interventies 

✓ Regelt uw interventies 

✓ Denkt mee over financiering 

✓ Helpt bij wachtlijstbemiddeling 

✓ Regelt een second opinion  



 

 

Dit hebben we bereikt in 2022:  

 

1700+ 
Interventies succesvol ingezet 

 

39 dagen 
Gemiddeld sneller aan het werk door 

wachtlijstbemiddeling 
 

 
 
1.6 Interventieverzekering 

Met een interventieverzekering voorkomt u 
onverwachte kosten voor interventies die verzuim 
voorkomen, beperken of een snelle terugkeer naar 
het arbeidsproces bevorderen, zoals: 
 
✓ Preventief onderzoek 

✓ Arbeidsfysiotherapie 

✓ Bedrijfspsychologie 

 
Alle vergoedingen in deze verzekering zijn vrij-
gesteld voor de werkkostenregeling. Met onze 
gecontracteerde zorgaanbieders bent u er zeker 
van dat uw medewerkers snel aan de beurt zijn en 
kwalitatief goede zorg krijgen. Bovendien is de CZ 
Interventieverzekering voor al uw medewerkers, 
ook als ze niet bij CZ verzekerd zijn. De premie in 
2023 bedraagt €23,75 per medewerker per jaar. 
 
 
 
 



 

 

2 Wat wij doen voor uw medewerkers 
 
 
 
 
Een collectieve zorgverzekering is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw 
medewerkers en is goed voor uw bedrijf. Met passende vergoedingen voor iedere 
medewerker is het een goede basis voor een gezonde organisatie. 
 
Onze collectieve zorgverzekering voor uw organisatie bestaat uit onze basisverzekeringen, 
aanvullende verzekeringen en tandarts-verzekeringen. Maar van een zorgverzekeraar die 
verder gaat, mag u meer verwachten. 
 
Uw medewerkers kunnen rekenen op: 
 
✓ Passende vergoedingen voor onder andere preventief onderzoek, de griepprik en 

orthodontie 

✓ Toegang tot online gezondheidsprogramma’s 

✓ Aanbiedingen die ook op hun gezinsleden van toepassing zijn 

 
2.1 Basisverzekering 

Uw medewerkers kunnen bij CZ kiezen uit drie basisverzekeringen: twee 
naturaverzekeringen en een restitutieverzekering. Wij accepteren iedereen, zonder 
medische selectie. 
 
 
NATURASELECT 
BASISVERZEKERING 
 
Zorgbewustpolis 
 

€ 131,90 
per maand, per persoon bij 
een eigen risico van € 385 
 

  
NATURA 
BASISVERZEKERING 
 
Zorg-op-maatpolis 
 

€ 138,25  
per maand, per persoon bij 
een eigen risico van € 385 

  
RESTITUTIE 
BASISVERZEKERING 
 
Zorgkeuzepolis 
 

€ 149,00  
per maand, per persoon bij 
een eigen risico van € 385 

 
100% vergoed bij zorgverleners 
met contract 
 
Bij zorgverleners zonder contract: 
70% van uw nota vergoed tot 
70% van het tarief dat we hebben 
afgesproken met 
gecontracteerde zorgverleners 
 
 

  
100% vergoed bij zorgverleners 
met contract 
 
Bij zorgverleners zonder contract: 
75% van uw nota vergoed tot 
75% van het tarief dat we hebben 
afgesproken met 
gecontracteerde zorgverleners 
 
 

  
100% vergoed bij zorgverleners 
met contract 
 
100% vergoed bij zorgverleners 
zonder contract. Het bedrag dat 
de zorgverlener rekent, moet wel 
redelijk zijn 
 
 
 

 

    

     
 

Per 2023 mogen er geen kortingen meer worden gegeven op de basisverzekeringen. Dit premie  
aanbod voor de basisverzekeringen is zonder korting en gebaseerd op het verplicht eigen risico van  
€385,- en een vrijwillig eigen risico van €0,-. Zowel de premies als de inhoud van de pakketten zijn geldig tot en met 31 
december 2023. 
 
 
 



 

 

2.2 Aanvullende verzekering 

Voor zorg die niet in de basisverzekering zit, kunnen uw medewerkers zich aanvullend 
verzekeren. De collectieve aanvullende verzekeringen vergoeden onder andere 
fysiotherapie,  anticonceptie en sportmedisch advies. Hoe hoger de premie, hoe hoger de 
vergoeding. 
 
  

  



 

 

CZ heeft ook aanvullende verzekeringen die passen bij verschillende levensfasen van uw 
medewerkers. Deze aanvullende verzekeringen zijn op maat samengesteld. 
 
 

 
 
 
Medewerkers die een goede tandartsvergoeding willen, kunnen kiezen voor een 
aanvullende collectieve tandartsverzekering. 
 

 
Alle genoemde premies zijn na aftrek van de aangeboden korting. Zowel de premies als de inhoud 
van de pakketten zijn geldig tot en met 31 december 2023.  
 

 
 
Voor de tandartsverzekering Uitgebreide Tandarts Collectief vragen wij een tandarts-
verklaring. Als uw medewerker bij de vorige verzekeraar een gelijkwaardige vergoeding 
voor tandartskosten had, is de tandartsverklaring niet nodig. Voor orthodontie geldt voor 
beide tandartspakketten een jaar wachttijd. 
 
In ons pakketoverzicht CZ Zorgverzekeringen Collectief 2023 staan alle vergoedingen van de 
collectieve zorgverzekering overzichtelijk op een rij. 
 
 
2.3 Zorg in België en Duitsland  

Wij willen dat uw medewerkers zonder problemen voor zorg in de grensstreek terecht-
kunnen. Daarom heeft CZ aanvullende afspraken gemaakt met Belgische en Duitse 
zorgverleners. Door deze samenwerking is het voor de verzekerden gemakkelijker om zorg 
in België of Duitsland te krijgen. 
 
 
2.4 Persoonlijke begeleiding en service 

Goede zorg is belangrijk. Wij staan uw medewerkers bij als ze een keuze moeten maken 
over hun zorg. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor ze op een rij. En adviseren 
welke zorg het beste past bij hun situatie. Bij vragen over gezondheid kunnen uw 
medewerkers altijd contact met ons opnemen. Ze kunnen CZ gemakkelijk bereiken via 
onze website of apps. Via de declaratie-app kunnen medewerkers eenvoudig hun nota’s 
indienen. Is persoonlijk contact gewenst, dan staan onze adviseurs uw medewerkers te 
woord. Niet voor niets wordt onze service gewaardeerd met een 8,2. 
  

https://www.cz.nl/-/media/actueel/pakketoverzicht/zorgverzekeringen-collectief.pdf?revid=13b4ea45-36e5-4c02-b3de-abd0b7800b71


 

 

Zorgadvies ✓ We helpen uw medewerkers bij vinden van de juiste zorg 
Zorgvinder 

✓ Hulp regelen met de CZ Hulpwijzer 

✓ Gesprek met de dokter voorbereiden 

✓ Wachtlijstbemiddeling regelen 

✓ Second opinion regelen 

✓ Ook van een internationale topspecialist via Best Doctors 

Medisch advies ✓ CZ begeleidt medewerkers als ze zorg nodig hebben 
Ook als ze snel medisch advies nodig hebben 

✓ Contact met een medisch team over gezondheidsvragen via 
App de verpleegkundige of telefoon 

✓ Via e-mail contact met een medisch deskundige voor een 
specifieke klacht, zoals een fysiotherapeut 

✓ Contact met een specialist bij twijfel over een diagnose 

Extra hulp ✓ Extra hulp, diensten en advies bij mantelzorg, dementie, 
kanker, overgewicht en zwangerschap en geboorte 

Buitenland ✓ Zorg in het buitenland 

Service en gemak ✓ Mijn CZ: altijd inzicht in zorgkosten 

✓ Gemakkelijk declareren met de CZ Declareren app 
Binnen 10 werkdagen betaald 

✓ Contact met CZ via telefoon, mail, WhatsApp, chat, Facebook 
en Twitter 

✓ Gespreid betalen eigen risico en zelf beslissen wanneer premie 
wordt afgeschreven 

✓ Alle berichten op één plek. Uw medewerkers ontvangen onze 
berichten digitaal in Mijn CZ. Zo raken ze nooit iets kwijt. 
Ontvangen ze liever papieren post, geen probleem, dan kunnen 
ze contact opnemen met onze klantenservice 

 

 



 

 

 
2.5 FitzMe Portal 

Zolang medewerkers gezond en fit zijn, bent u 
tevreden. Maar hoe stimuleert u gezond leven 
zonder al te veel bemoeienis? Wist u dat 
medewerkers wat extra motivatie wel waarderen? 
Zeker 68% van werkend Nederland wil aan de slag 
met zijn of haar gezondheid.  
 
Daarom zijn wij een samenwerking met 
FitzCompany aangegaan. Het bureau voor 
leefstijladviezen en gezondheidsmanagement 
heeft samen met CZ het FitzMe portal ontwikkeld. 
Als onderdeel van de collectieve zorgverzekering 
bieden wij uw medewerkers exclusief toegang. Het 
FitzMe portal is hét startpunt voor mensen die 
willen werken aan hun gezondheid. Na zich te 
hebben geregistreerd, kunnen uw medewerkers 
direct aan de slag. De privacy is volledig 
gegarandeerd. Alleen de medewerker krijgt zijn 
persoonlijke resultaten te zien. 
 
 
De voordelen van het FitzMe portal  

✓ 24-7 online te gebruiken 

✓ Samengesteld door deskundigen 

✓ Inhoud wordt continu vernieuwd 

✓ Zowel Nederlands als Engelstalig 

✓ Vitale medewerkers zijn 18% productiever 

✓ Leefstijl wordt makkelijker bespreekbaar 

✓ Weinig inspanning: de medewerkers gaan zelf 
aan de slag 

✓ Micro-learnings en e-learnings kosteloos bij 
collectieve zorgverzekering 

✓ E-health modules vergoeding preventiebudget 

 
Bewustwording en gedragsverandering 

De ene medewerker heeft net een wat ander soort 
hulp nodig bij zijn gezondheidsuitdagingen dan de 
ander. Bij CZ kunnen ze rekenen op een aanpak 
op maat. Voor de een is de inzet van een micro-
learning en meer bewustwording al voldoende om 
het doel te bereiken. Een micro-learning is een 
korte online training gericht op de overdracht van 
kennis en het creëren van bewustwording. Terwijl 
voor de andere een e-learning beter past. Een e-
learning is een training van meerdere weken die 
gericht is op gedragsverandering. Als een mede-
werker na het afronden van een e-learning zich 
nog verder wil verdiepen en meer hulp nodig heeft 
dan wordt een eHealth module ingezet. Deze is 
gericht op het volhouden van het aangeleerde 
gedrag met extra aandacht voor de werksituatie 
van de medewerker. Fitz helpt uw medewerkers 
naar de juiste ondersteuning op het juiste moment.  
 
 



 

 

Breng het FitzMe portal gemakkelijk onder de 
aandacht 

We hebben een toolkit ontwikkeld, waarmee u de 
programma’s op het FitzMe portal makkelijk onder 
de aandacht brengt. De toolkit bestaat uit online 
informatie, een animatie en een podcast. U deelt 
de content gemakkelijk met uw medewerkers via 
e-mail, intranet of uw digitale nieuwsbrief. Op dit 
moment hebben we de toolkit voor het programma 
Sterk in Werk beschikbaar. 
 
  
Vier unieke programma’s 

Het FitzMe portal biedt unieke programma’s 
rondom vier thema’s: Werkstress, fysieke 
belasting, slaap en leefstijl. Bij het aanmaken van 
een account geeft de medewerker door middel van 
een vragenlijst aan waar zijn uitdagingen liggen. 
Op basis van deze vragen adviseert de digitale 
assistent Fitz met welk thema en hoe de 
medewerker het beste aan de slag kan gaan. 
 
 
Veerkracht 

Stress is niet alleen vervelend, maar ook erg 
ongezond. Het online programma Veerkracht helpt 
met het voorkomen, herkennen én aanpakken van 
werkstress. 
 

 
 
 
Sterk in Werk 

Sterk in Werk laat zien hoe fysiek sterk uw mede-
werkers op dit moment zijn en of zij risico lopen op 
overbelasting. En geeft direct tips en handvatten 
om dit risico te verminderen. Dit leidt tot een 
betere balans tussen fysieke belasting en rust en 
minder fysieke klachten. 
 

 
 

Slaap lekker 

1 op de 5 Nederlanders slaapt slecht. En dat geeft  
problemen, ook op het werk. Het FitzMe  
portal biedt uw medewerkers tal van  
praktische oefeningen, tips en het programma  
Slaap lekker om zich te herpakken. Zo slapen uw  
medewerkers beter dan ooit te voren. 
 

 
 
 
Thuis werken aan vitaliteit 

Het Coronavirus heeft een diepe impact op het 
leven van ons allemaal bewezen. Veel mensen 
werken thuis, kinderen bleven thuis van school en 
1,5 meter hoort er nu helemaal bij. Iedereen moet 
zich aanpassen en dat vraagt nogal wat van uw 
medewerkers en hun weerbaarheid. Een gezonde 
leefstijl draagt bij aan de verhoging van deze 
weerbaarheid. Een gezonde leefstijl hoe werk je 
hieraan? En hoe ga je hier nu aan werken, thuis?  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 Een zorgeloze implementatie van  
uw collectieve zorgverzekering 

 
 
 
 
Samen met uw organisatie overleggen we hoe we medewerkers informeren over onze 
samenwerking en de voordelen die dit oplevert. 
 
  
De collectieve zorgverzekering onder de aandacht bij uw medewerkers 

Voor een soepele overstap naar CZ, stellen wij een team samen dat de implementatie 
begeleidt. We beschikken over verschillende actiemiddelen om de collectieve 
zorgverzekering onder de aandacht van uw medewerkers te brengen. U kiest zelf wat het 
beste bij uw organisatie past. 
 
 
Actie Collectief Voordeel: makkelijk en snel uw medewerkers informeren 

De basis van de overstap-actie is een e-mailbericht. U stuurt dit bericht door naar uw 
medewerkers. Zij zien dan in een paar clicks wat de voordelen van de collectieve 
zorgverzekering zijn. Verder hebben we een animatievideo, een intranetbericht en een flyer 
die u naar eigen wens in kunt zetten. 
 
 



 

 

Persoonlijke online aanmeldpagina  

Alle activeringsmiddelen verwijzen naar een speciale website. Op deze website kunnen uw 
medewerkers eenvoudig:  
 
✓ Alle voordelen van de collectieve zorgverzekering lezen 

✓ Een premieberekening maken 

✓ Online pakketadvies krijgen 

✓ Direct een verzekering afsluiten 

 
Communicatie in het Engels 

Voor Engelstalige medewerkers beschikken wij over diverse documentatie in het Engels, 
zoals: 
 
✓ Brochures 

✓ Pakketoverzichten 

✓ Premie-overzichten 

✓ Algemene voorwaarden 

✓ Persoonlijke aanmeldpagina 

 



 

 

 


