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In deze brochure lees je meer over:

Deze brochure is eigendom van Witte-Boussen Assurantiën B.V. De inhoud van deze brochure is op zorgvuldige wijze en naar beste 
weten samengesteld. Desondanks kan op geen enkele wijze worden ingestaan, noch enige garantie afgegeven worden voor de juistheid 
of volledigheid. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Niets uit de tekst of grafische 
voorstellingen uit deze brochure mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witte-Boussen Assurantiën B.V. worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder 
auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van dit document bij Witte-Boussen Assurantiën B.V.

Versie 2022-11

Witte-Boussen Assurantiën B.V.

Mr. F.J. Haarmanweg 16

Postbus 201

4530 AE  TERNEUZEN

0115 - 61 83 44

+31 115 61 83 44 (vanuit het buitenland)

zorg@witteboussen.nl

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

Witte-Boussen is het aanspreekpunt als 

intermediair voor Stichting BGZC, waarbij de 

belangen worden behartigd van de aangesloten 

bedrijven, diens (gepensioneerde) medewerkers en 

verzekerde gezinsleden. Wij zijn dan ook het eerste 

aanspreekpunt waar je terecht kan met al je vragen!

Stichting BGZC

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.
“Wij zijn gericht op 
het aangaan van een 
duurzame relatie met 
particuliere en zakelijke 
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
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Klant aan het woord

Tijdens mijn vakantie in het buitenland werd

ik plots overvallen door een stekende pijn

in mijn buik. De pijn werd erger en op den

duur ondragelijk. Uiteindelijk werd duidelijk

dat het om een acute blindedarmontsteking

ging. Om buikvliesontsteking te voorkomen

kon een behandeling niet wachten. Gelukkig

heb ik een aanvullende verzekering en 

werden de kosten vergoed.  Had ik alleen een 

basisverzekering dan was er maar vergoeding 

tot 100% van het Nederlands tarief.

-Mark, 46 jaar.

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

De nieuwe premies en vergoedingen worden uiterlijk 

12 november kenbaar gemaakt. Medewerkers 

die nog niet via een collectieve zorgverzekering 

verzekerd zijn, kunnen overstappen naar een 

collectieve zorgverzekering per 1 januari.  Laat je het 

kiezen van de zorgverzekering aan je werknemers 

over of breng je het collectieve aanbod dat je bedrijf 

voor de medewerkers heeft geregeld bij hun onder 

de aandacht?

Voordelen voor de 
werkgever

• Wij adviseren jouw personeel aan de hand van 

hun wensen, zodat zij de juiste keuze kunnen 

maken voor hun zorgverzekering;

• Wij ontzorgen jou bij het in- en 

uitdiensttredingsproces, het 

communicatietraject én bij de 

eindejaarscommunicatie;

• Wij zijn een regionaal betrokken speler;

• Grip op verzuim, waaronder 

wachtlijstbemiddeling;

• Op maat gemaakte documenten op naam van 

jouw bedrijf;

• Scherpe premies als aantrekkelijke secundaire 

arbeidsvoorwaarde.

Voordelen voor de 
medewerkers

• Een mooi collectief aanbod met 

concurrerende premies op de aanvullende- en 

tandartsverzekeringen;

• Wij bieden tools in het kader van o.a. vitaliteit;

• Ervaren en deskundige consulenten en 

adviseurs staan garant voor een hoog 

serviceniveau;

• Hulp bij wachtlijstbemiddeling.
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Wat kan je van ons 
verwachten?
Hoe wij samen de deelnamegraad van de collectieve 

zorgzeverkering via jouw bedrijf verhogen:

• Inzet van onze deskundige en vakbekwame 

adviseurs;

• Mogelijkheden tot (online) informatiesessies 

over de werkgeverscollectiviteit voor het 

personeel;

• 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 jouw 

bedrijf;

• Voor grotere bedrijven (± 100 medewerkers) 

bieden wij gratis een webportaal aan voor je 

werknemers.

Informatiesessies

Heb jij of een van je werknemers vragen over 

de collectieve zorgverzekering? Wij zijn tijdens 

kantooruren (08:30 - 17:00 uur) bereikbaar per 

telefoon, e-mail of chat op onze website. Ben je 

niet in de gelegenheid om ons tijdens kantooruren 

te contacteren? Maak dan vanaf 21 november 

een (digitale) afspraak met een van onze zorg 

medewerkers. Zij nemen graag je wensen en 

behoeften door en bieden een passend advies. Plan 

je afspraak via www.witteboussen.nl/contact.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om 

informatiesessies voor je werknemers op locatie te 

organiseren.

Seminar CO3 Campus

Op 24 november organiseren wij een seminar voor 

werkgevers in de CO3 Campus in Terneuzen. Tijdens 

deze seminar presenteren wij de wijzigingen in 

de premies en voorwaarden en wat wij voor jou 

en je werknemers kunnen betekenen. Nog geen 

uitnodiging ontvangen? Meld je aan via e-mail naar 

zorg@witteboussen.nl.

Klant aan het woord

Voor een speciale oogoperatie word ik als

Zeeuws-Vlaming al snel doorverwezen naar

Rotterdam. Voor mij en mijn familie is dit een

behoorlijke afstand om te overbruggen. Dit

terwijl er vlak over de grens een ruim aanbod

van specialistische zorg is. Mijn werkgever

informeerde mij dat ik een collectieve

zorgverzekering met de Grensregio Clausule

kan afsluiten via stichting BGZC bij Aevitae.

Hierdoor heb ik vrije keuze voor planbare zorg

in België of Duitsland binnen een straal van

55 kilometer vanaf de Nederlandse grens.

Als de zorg duurder is dan in Nederland, dan

geldt zelfs een vergoeding tegen kostprijs. In

de overige delen van België en Duitsland heb

ik recht op een vergoeding tot maximaal 2

keer Nederlands tarief.

- Mirjam, 61 jaar.
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Houd de volgende data in de gaten!
Ieder najaar organiseren wij een zorgcampagne om zowel werkgever als werknemer zo goed mogelijk te 

informeren over de aangekondigde wijzigingen in de zorgverzekering. Deze informatie delen wij via verschillende 

kanalen, dus houd ook onze social media in de gaten! Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste data 

uit onze zorgcampagne. Daarnaast is er de mogelijkheid om een sessie op locatie te plannen, waarin jij of je 

werknemers met al hun vragen bij onze consulenten en adviseurs terecht kunnen.

21 NOVEMBER
Start online informatiesessies
Vanaf 21 november is het mogelĳk 
om een afspraak na kantooruren 
in te plannen voor een digitale
informatiesessie.

31 DECEMBER
Deadline overstappen
Tot het eind van het jaar kun je 
overstappen naar een andere 
zorgverzekeraar.

24 NOVEMBER
Seminar CO3 Campus
Tĳdens deze seminar presenteren 
wĳ in de CO3 Campus de nieuwe 
premies en voorwaarden gevolgd 
door een vragenuurtje.

12 NOVEMBER
Bekendmaking premies
Op deze dag maken verzekeraars 
de premies voor het nieuwe jaar 
bekend.

14 T/M 18 NOVEMBER
Mailing nieuwe premies
In week 46 ontvang je van ons 
informatie over de nieuwe premies 
en voorwaarden.

8/9/10 NOVEMBER
Contacta
Wĳ staan op Contacta! Je vindt ons op 
het Zeeuws-Vlaams Plein in stand 618. 
Ons thema is dit jaar
‘Zorg in balans’. 
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Witte-Boussen Assurantiën B.V.

Bezoekadressen

Mr. F.J. Haarmanweg 16

4538 AR  TERNEUZEN

Geopend ma - vr van 08:30 - 17:00 uur

Albert Joachimikade 3

4461 BG  GOES

Bezoek op afspraak

Correspondentieadres

Postbus 201

4530 AE  TERNEUZEN

Telefoon

0115 - 61 83 44

+31 115 61 83 44 (vanuit het buitenland)

E-mail

zorg@witteboussen.nl

Website

Stel je vragen online via de chatfunctie op 

www.witteboussen.nl

Marcel Capello
Adviseur Zorg

Marie-Claire Doolaard-Deij
Adviseur Zorg

Esther Haak
Consulent Zorg

Heleen Notebaart-Verkruijsse
Consulent Zorg

Marja Westerbeke-Wolfert
Consulent Zorg

Ariena Schouwenaar-Benink
Consulent Zorg

Merlot IJssebaert-Mariman
Consulent Zorg

Neem gerust contact op met één van onze Zorg 
experts




