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Geachte heer Van Huizen,
In de brief van 22 oktober 2021 geeft de cliëntenraad Participatiewet een advies omtrent de
gemeentepolis bij Univé voor het polisjaar 2023. Via deze brief geven wij u een reactie.
De cliëntenraad heeft 5 concrete punten benoemd in het advies:
1)

Eventuele premieverhogingen te compenseren door een verhoging van de gemeentekorting.

2)

Kortingen vanwege de gemeente kunnen beter bij voorkeur gelijklopen met de stijging van de
premie. Dat kan nu gecorrigeerd worden omdat er een afwijking is ontstaan.

3)

Brillenvergoeding: De vergoeding van 1x per 3 jaar is te weinig en zou beter eens per 2 jaar zijn.
De vergoeding voor een redelijk goede kwalitatieve bril zou minstens naar € 250 moeten worden
gebracht.

4)

Fysiotherapie: Er moet gestreefd worden naar een regeling voor chronische klachten.

5)

Tandarts: De vergoeding voor mondhygiëne-behandeling moet duidelijker worden beschreven

Punt 1 en punt 2 van uw advies zullen volgend jaar door ons worden meegenomen in een heroverweging
van de hoogte van gemeentekorting. De cliëntenraad zal hierin worden meegenomen.
Punt 3, 4 en 5 zijn doorgezet naar BS&F. Zij onderhandelen over de inhoud van de gemeentepolis met
Univé.
Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.
Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.
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Zij hebben op het advies van de cliëntenraad het volgende gereageerd:

‘Dank je voor het delen van het advies van de Cliëntenraad. Het is duidelijk dat ze weten hoe de processen
lopen, mooi dat ze betrokken zijn bij de Gemeentepolis voor de inwoners.

Wij vragen altijd uiterlijk februari aan de gemeenten of ze input hebben voor evt. inhoudelijke
aanpassingen in het gemeentepakket voor het volgende jaar. Deze wensen verzamelen wij en bespreken
wij met Univé. Wat mij betreft nemen we deze onderwerpen daarin mee. Welke suggesties uiteindelijk
opgenomen worden in het gemeentepakket is bijvoorbeeld afhankelijk van het feit of ook andere
gemeenten met vergelijkbare signalen komen, de marktconformiteit en de uiteindelijke doorrekening/
premieconsequentie.
De vraag of de gemeente een premieafhankelijke bijdrage wil/kan doen, is er natuurlijk een voor jullie als
gemeente.

V.w.b. punt 3 en 4 kun je de cliëntenraad mogelijk alvast het volgende terugkoppelen:

Brilvergoeding:
De huidige inkoopafspraken voor 'een complete bril' liepen af. Het opnieuw aangaan van overeenkomsten
met de 4 grote opticienketens is voor Univé niet haalbaar gebleken. Ook blijkt de complete bril een illusie
blijkt te zijn: bij veel opticiens moet de klant bij betalen (85-90% betaalt bij). Daarnaast zijn er vaak acties
zoals 3 voor de prijs van 1. Daar konden de klanten met ‘de gratis bril’ niet aan mee doen. Bij de nieuwe
restitutievergoeding is dit wel mogelijk omdat het gaat om een bedrag i.p.v. gratis bril. De klant is hiermee
dus beter af.
De vergoeding voor 2022 is volgens onderstaande tabel, deze is gedeeld in de regiobijeenkomst van 11
oktober. Voor het gemeentepakket 2023 kunnen we het gesprek aan over de hoogte van het bedrag.
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Fysiotherapie
De basisverzekering van de Gemeentepolis van Univé, de Univé Zorg Geregeld Polis, voorziet in vergoeding
voor fysiotherapie vanaf de 21-ste behandeling bij een chronische aandoening. Op deze lijst staat welke
chronische aandoeningen aangewezen zijn door de overheid die voor deze vergoeding in aanmerking
komen.’

De gemeente zal de punten van de cliëntenraad ondersteunen wanneer BS&F in februari de input
opvraagt voor evt. inhoudelijke aanpassingen in het gemeentepakket voor het volgende jaar.

Daarnaast is door BS&F de mogelijkheid aangeboden om een (online) bijeenkomst met hen, in
samenwerking met Univé, te organiseren voor de cliëntenraad. Graag verneem ik of de cliëntenraad
gebruik wil maken van deze mogelijkheid.
Hopende u hiermee op dit punt voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet,
Isa Dekkers

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.
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