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Wij zijn Witte-Boussen, een onafhankelijk assurantiekantoor. Wij adviseren en bemiddelen in 
verzekeringen, vastgoed, pensioenen en hypotheken. Wij zorgen voor zekerheid en continuïteit 
voor zowel bedrijven als particulieren.

Wij verzorgen zorgvuldige risicoanalyses, vergelijken premies en voorwaarden van diverse 
verzekeraars en geven een afgewogen advies en aanbod. Om onze klanten tijdig te informeren 
over belangrijke wijzigingen worden de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt nauwgezet 
gevolgd door onze deskundige en vakbekwame medewerkers.

Het bijstaan van onze klanten in iedere levensfase, het geven van inzicht in risico’s, het daarvan 
verkleinen waar mogelijk en het aanreiken van oplossingen geeft onze klanten rust en zekerheid. 

Stichting BGZC (Belangenbehartiging Grensoverschrijdende Zorg 
Collectief) behartigt de belangen van aangesloten werkgevers en hun 
(gepensioneerde) werknemers en gezinsleden. Door clustering van 
meer dan 500 aangesloten bedrijven (waaronder ± 200 zzp’ers) is 
Stichting BGZC inmiddels uitgegroeid tot een ware inkoopcombinatie 
waarbij door het volume scherpe tarieven kunnen worden bedongen, 
niet alleen op het gebied van zorgverzekeringen, maar ook van 
inkomens- en schadeverzekeringen.

Witte-Boussen is het aanspreekpunt als intermediair voor Stichting BGZC, waarbij zij de 
belangen behartigen van de aangesloten bedrijven, diens (gepensioneerde) medewerkers en 
verzekerde gezinsleden. Witte-Boussen is dan ook het eerste aanspreekpunt waar je terecht kan 
met al je vragen!

Wij zijn gericht op het aangaan van een duurzame relatie met 
zakelijke en particuliere klanten. Deze relatie bouwen wij op door een 
unieke klantwaarde te creëren als specialist in eigen regio. Een van 
onze specialismen zijn zorgverzekeringen.

-Rolf Luteijn, Commercieel Directeur

Wie zijn wij?

Stichting BGZC
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Laat je medewerkers kennismaken  met de extra’s van 
de collectieve zorgverzekering

Voordelen voor de medewerkers

Voordelen voor de werkgever

De nieuwe premies en vergoedingen zijn binnenkort bekend. Medewerkers die nog niet via jouw 
collectieve zorgverzekering verzekerd zijn, kunnen overstappen naar de collectieve zorgverzekering per 
1 januari.  Laat je het kiezen van de zorgverzekering aan je werknemers over of breng je het collectief 
aanbod dat je bedrijf voor de medewerkers heeft geregeld bij hun onder de aandacht?

‘Ik had een wachttijd van 1 jaar voor 
de operatie die ik moest ondergaan 
bij mijn kaakchirurg. Dankzij de 
bemiddeling kon ik binnen drie weken 
al terecht bij een andere zorgverlener.’

- Patrick, verzekerd via Witte-Boussen

Klant aan het woord

 Een mooi collectief aanbod met hoge kortingen op de basis-, aanvullende en tandartsverzekeringen. 

Ook voor gezinsleden!

 Persoonlijke service en advies op maat.

 Hulp bij wachtlijstbemiddeling.

 Ons kantoor als specialist op gebied van 

zorgverzekeringen.

 Wij zijn een regionaal betrokken speler.

 Grip op verzuim, waaronder 

wachtlijstbemiddeling.

 Op maat gemaakte documenten op naam van 

het bedrijf.

 Collectieve korting als aantrekkelijke 

secundaire arbeidsvoorwaarde.
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Hoe kunnen we samen de deelname van de collectieve verzekering via jouw bedrijf verhogen:

 Inzet van onze deskundige en vakbekwame adviseurs.

 Mogelijkheden tot online informatiesessies over werkgeverscollectiviteit voor personeel.

 Aanbieden van advies tijdens onze informatieavonden.

 Raadplegen van informatie op onze website.

 Volg onze social media kanalen Facebook, LinkedIn en Instagram om op de hoogte te blijven van 

de laatste ontwikkelingen.

 Maak gebruik van onze digitale informatie om je medewerkers te informeren door middel van op 

maat gemaakte documenten op naam van het bedrijf.

 Voor grotere bedrijven (± 100 medewerkers) bieden wij gratis een webportaal aan.

Informatieavonden

Wat kan je van ons verwachten?

Heb je vragen over  je 
zorgverzekering?

Tijdens informatieavonden kunnen 
geïnteresseerde werknemers met 
al hun vragen terecht bij onze 
medewerkers. Wij zijn van 17.30 tot 
19.30 uur bereikbaar per telefoon, 
chat en e-mail.

Vanzelfsprekend staan wij 
ook tijdens kantooruren tot je 
beschikking.

Om je zo goed mogelijk van 
dienst te zijn, vragen wij om 
je meest recente zorgpolis 
vooraf door te nemen.

De meeste gestelde vragen 
en antwoorden vind je op
www.bgzc.nl/veelgestelde-vragen.

Onze informatieavonden vinden dit jaar plaats op:

DONDERDAG 9 DECEMBER 

DONDERDAG 16 DECEMBER

DINSDAG 7 DECEMBER

WOENSDAG 15 DECEMBER
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Houd de volgende data in de gaten!

NOVEMBER

15 T/M 19 NOVEMBER

22 T/M 26 NOVEMBER

DECEMBER

27 T/M 31 DECEMBER

Bekendmaking zorgpremies en aanbod 
door verschillende zorgverzekeraars.

Mailing informatie nieuwe premies en 
voorwaarden.

Mailing op maat gemaakte aanvraag-
formulieren en premietabellen.

Start informatieavonden voor het 
beantwoorden van veelgestelde 
overstapvragen.

De laatste week om over te stappen.

12

week 46

week 47

7

week 52

Je medewerkers zijn nu op de hoogte waar we als BGZC voor staan en wat de voordelen zijn van de 
collectieve zorgverzekering. Nu willen wij de overstap zo makkelijk mogelijk voor hen maken. Mensen 
ervaren namelijk vaak onnodige drempels bij het overstappen. Daarom is het belangrijk om de 
veelgestelde vragen rondom overstappen te beantwoorden. Dit doen we via informatieavonden en een 
mailing die je kunt delen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een sessie op locatie te plannen, 
waarin je medewerkers de mogelijkheid krijgen om vragen aan ons te stellen. De overstap is ook 
eenvoudig te regelen.
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Neem gerust contact met ons op

Witte-Boussen Assurantiën B.V.
Mr. F.J. Haarmanweg 16

Postbus 201
4530 AE  TERNEUZEN
Telefoon: 0115 61 83 44

Telefoon vanuit het buitenland: +31 115 61 83 44
E-mail: zorg@witteboussen.nl

Vragen? Stel ze online via de chatfunctie op www.witteboussen.nl

Zeker, Witte-Boussen
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