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“Dan is de cirkel rond”
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Laatst zag ik er nog eentje rijden: een taxibusje met het opschrift  ‘Ook ziekenfondsvervoer’. Officieel natuurlijk voltooid verleden 

tijd -het Ziekenfonds is na zestig jaar trouwe dienst ten grave gedragen. Maar wat maakt ‘t ook uit. Als de patiënten maar goed en 

op tijd gehaald en gebracht worden.

Ook anno Nu, al weer anderhalf jaar na de invoering van de nieuwe nationale zorgverzekering, doen wetsnamen er feitelijk niet 

toe. Als je maar waar krijgt voor je dure premiegeld. Daarom is de nieuwe zorgverzekering zo’n zegen voor de mensheid. Zo kun 

je als zorgverzekeraar nu makkelijker worden afgerekend op je prestaties dan vroeger. Die gezonde marktdruk moet -stap voor 

stap- ook zorgverleners aansporen tot maximale prestaties tegen concurrerende prijzen. Dan is de cirkel helemaal rond en staan 

verzekerden en patiënten werkelijk in het middelpunt van de belangstelling. Dan is hun invloed compleet. Wij van CZ leggen 

ons oor goed te luister bij de consument. U kunt er alles over lezen in dit Jaarbericht.

Zoals bekend hebben CZ en OZ vorig jaar de handen letterlijk en figuurlijk ineen geslagen. Samen verder, samen sterker, om zo 

miljoenen klanten nog beter te kunnen bedienen met goede vergoedingen tegen scherpe premies. Voor individueel verzekerden, 

maar natuurlijk ook voor bedrijven, bonden en verenigingen die zich als collectief willen aansluiten. Met daarbij tal van extra 

diensten, bijvoorbeeld onze Zorgatlas en Bedrijfszorg.

In elk Jaarbericht hebben we een speciaal thema. Voor deze keer hebben we gekozen voor – wat ik maar noem – alledaagse harte-

zorg. De dochter die voor haar moeder zorgt, de vrijwilliger die op een gehandicapt kind past. Heel informeel, heel gewoon, puur 

mensenwerk. Juist daarom van fundamenteel belang!  

Mike Leers, voorzitter Raad van Bestuur CZ Actief in Gezondheid

Alledaagse hartezorg
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Een dochter die voor haar moeder zorgt. Een vrijwilliger die op een gehandicapt kind past. Dit zijn vormen van informele zorg: 

zorg die onbetaald en niet vanuit een beroep wordt gegeven aan mensen die langdurig ziek zijn of een handicap hebben. De infor-

mele zorg bestaat uit drie pijlers, te weten mantelzorg, zelfhulp (met inbegrip van lotgenotenzorg) en vrijwilligers in de zorg. Als 

deze pijlers wegvallen, dan zouden de kosten van de gezondheidszorg de pan uitrijzen. CZ ondersteunt daarom - in het kader van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen - projecten in de zorg die niet (volledig) vanuit de reguliere kanalen worden gefinan-

cierd maar wel een aanvulling bieden op de reguliere gezondheidszorg. Deze financiering vindt plaats vanuit het CZ Fonds, een 

fonds dat in �999 ontstond uit de ‘Reserve Voormalig Vrijwillige Ziekenfondsverzekering’ (RVVZ). 

Maatschappelijke trend 

CZ wil informele zorg meer in the spotlight krijgen. Mantelzorg wordt steeds belangrijker. Hulpbehoevenden wensen zo veel 

mogelijk gewoon mee te doen in de samenleving. De hulpverlening die mantelzorgers en vrijwilligers bieden is dus broodnodig. 

Er zijn ook meer mantelzorgers nodig; het aantal mensen dat zorg nodig heeft groeit immers. Hulpbehoevenden vragen eerst 

mensen uit hun omgeving om hen te verzorgen. Pas daarna vragen ze professionele zorg aan. De nieuwe Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning speelt in op deze maatschappelijke ontwikkeling.

Informele zorg: 
het fundament van de gezondheidszorg

Informele zorg als thema van het CZ Jaarbericht. Vreemd? Voor ons niet. CZ neemt een actieve, 

vooruitstrevende positie in als het gaat om informele zorg. In onze visie vormt informele zorg 

het fundament van de (gezondheids)zorg en een perfecte aanvulling op de reguliere 

gezondheidszorg. 
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Dubbele belasting 

CZ wil voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en uiteindelijk zelf een beroep doen op formele 

zorg. Mantelzorgers zijn vaak zo betrokken bij de persoon die zij ondersteunen, dat zij zichzelf wegcijfe-

ren. Het verzorgen van een ziek of hulpbehoevend familielid kost echter veel tijd en gebeurt 

veelal naast de eigen betaalde baan of het eigen huishouden. Dat betekent 

een dubbele belasting. CZ erkent dit. Daarom ondersteu-

nen we informele zorgverleners in 

financiële én in praktische 

zin. Zo houden zij het ook 

langer vol om hulp te 

geven. 

CZ ondersteunt zorgvernieuwende projecten  

Het CZ Fonds ondersteunt zorgvernieuwende projecten die niet via de reguliere kanalen gefinan-

cierd kunnen worden. Het fonds richt zich voornamelijk op initiatieven uit Zuid-Nederland. Voorop 

staat dat deze projecten gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van leven van de gebruikers van 

de (gezondheids)zorg. Naast financiering van mantelzorgprojecten stelt het CZ Fonds ook geld beschik-

baar voor andere regionale zorginitiatieven die anders tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Een 

voorbeeld: de CZ Zorgprijs �007/�008, met als motto ‘Zelfhulp en lotgenotencontact. Daar word je beter 

van!’ De prijs is bedoeld voor bestaande en nieuw op te richten zelfhulpgroepen, die kans maken op finan-

ciering van hun projectvoorstel en een vrij te besteden bedrag van ¤750,00. 

Ketenintegratie 

CZ zet tevens in op ketenintegratie. Informele zorg en formele zorg moeten niet alleen elkaars bestaan 

accepteren, maar ook cliënten naar elkaar durven te verwijzen. Alleen dan kan adequate ondersteuning gebo-

den worden. Bovendien is zelfhulp niet alleen van belang voor lotgenoten maar ook voor professionele hulpver-

leners. Zij kunnen profiteren van de specifieke kennis van ervaringsdeskundigen.
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“Telemedicine heeft de toekomst”
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“Door de vergrijzing neemt de zorgvraag enorm toe. De enige oplossing zie ik in de patiënt 

zelf”, aldus prof. dr. Victor Pop. Hij is als hoogleraar Eerstelijnsgezondheidszorg verbonden aan 

de Universiteit van Tilburg (departement Psychologie en Gezondheid). CZ stelt geld ter beschik-

king voor onderzoek en innovatie. Een gesprek over de ontwikkelingen in de zorg.

Victor Pop: “De samenle-

ving vergrijst en om aan de 

toenemende zorg te voldoen, 

zou nu �6% van de school-

verlaters moeten kiezen voor 

een zorg gerelateerd beroep. 

Dat percentage ligt rond de 

7%. Bovendien kan onze 

economie de noodzakelijke 

instroom in zorgopleidingen 

niet aan: de schoolverlaters 

zijn elders broodnodig om de 

economie ook in de toe-

komst draaiende te houden. 

Dat betekent dat er in �0�5 

veel te weinig handen aan 

het bed zijn. 

Meer chronisch zieken 

Een andere ontwikkeling is 

dat er steeds meer chronisch 

zieken komen, waardoor 

de zorgkosten stijgen. 

Dé manier om deze twee 

tendensen – minder handen 

aan het bed, hogere kosten 

– het hoofd te bieden, is de 

oplossing te zoeken bij de 

“Meer gebruikmaken van mogelijkheden 
die internet biedt”

patiënten zelf. Bijvoorbeeld: 

een woning zo aanpassen 

dat de patiënt thuis kan 

blijven wonen met weinig 

verpleegkundige hulp. Of: 

door moderne communica-

tiemiddelen zoals internet 

de patiënt het principe van 

‘zelfmanagement’ bij te 

brengen.

De oplossing zie ik niet in 

mantelzorg. Ook de mantel-

zorgers vergrijzen en onze 

samenleving wordt steeds 
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individualistischer. Traditi-

onele familiestructuren, die 

nu vooral de basis vormen 

van mantelzorg, vallen me-

rendeels weg. Je kunt dus ook 

spreken van een capaciteits-

probleem in de mantelzorg. 

De natuurlijke logica van 

mantelzorg zal verdwijnen. 

Internet 

Zorgverzekeraars zouden 

ervoor moeten zorgen dat 

de 65-plussers van nu beter 

met internet om kunnen 

gaan. De Rabobank heeft dit 

bijvoorbeeld gedaan: door 

ouderen te leren omgaan met 

internet en zo telebankieren 

te stimuleren. Dat betaalt 

zichzelf terug. CZ zet dan wel 

veel gezondheidsinformatie 

op internet, maar oudere 

verzekerden die niet weten 

hoe internet werkt, hebben 

daar niets aan. Daarin zou je 

dus moeten investeren. Dat 

scheelt bovendien óók in 

de kosten. Kortom, CZ kan 

nog meer gebruikmaken van 

moderne communicatietech-

nieken. 

Dankzij internet kan bij-

voorbeeld tussenkomst van 

eerstelijnszorg (zorg die voor 

mensen direct bereikbaar 

is zoals huisartsen) in veel 

gevallen worden voorkomen. 

Op dit moment ben ik bezig 

met een project waarbij 

we via de computer lichte 

depressieklachten proberen 

te behandelen. Daarvoor 

krijgen de deelnemers eerst 

een computercursus. 

Investeren in telemedicine

Een andere ontwikkeling 

waarin zorgverzekeraars 

zouden moeten investeren is 

telemedicine. Dat gebeurt in 

Nederland nu alleen nog op 

projectbasis. Het komt neer 

op controle van patiënten 

op afstand. Concreet kun je 

denken aan videobewaking 

en telefonisch contact, bij-

voorbeeld om te vragen of de 

patiënt zijn medicijnen heeft 

ingenomen. De verpleegkun-

dige praat dus op afstand met 

de patiënt. Hiermee kun je 

patiënten en ouderen ook uit 

hun isolement halen. 

Preventie 

Een gewel-

dige slag kun-

nen zorgverzekeraars 

maken op preventiegebied. 

We onderscheiden twee 

gebieden: primaire en secun-

daire preventiezorg. Primaire 

preventie 

houdt 

in dat 

je een aan-

doening probeert te voor-

komen, bijvoorbeeld door 

bewegingsprogramma’s in 

te zetten voor mensen die te 

zwaar zijn. 

Bij secundaire preventie wor-

den, als een ziekte zich een-

maal heeft geopenbaard, ri-

sicofactoren opgespoord 

die het verloop van een 

chronische aandoening na-

delig beïnvloeden. Door deze 

risicofactoren aan te pakken 

kan de prognose worden 

verbeterd. Bijvoorbeeld: het 

behandelen van een te hoog 

cholesterol bij 

een 

patiënt die 

al een hartinfarct 

doormaakte. 

Een ander goed voorbeeld: je 

kunt een heupfractuur ten 

gevolge van botontkalking 
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Leerstoel Eerstelijnsgezondheidszorg

Prof. dr. Victor J.M. Pop (1955) studeerde geneeskunde in Leuven 

(1980) en promoveerde aan de Universiteit van Maastricht in 1991. 

In 1980 werd hij huisarts in Riethoven. Sinds 1999 is hij hoogle-

raar Eerstelijnsgezondheidszorg aan het departement 

Psychologie en Gezondheid. 

Dit departement valt onder de faculteit Sociale Wetenschappen 

van de Universiteit van Tilburg. Het onderwijs en onderzoek van 

Psychologie en Gezondheid richt zich op de invloed van psycho-

sociale factoren op de gezondheid van individuen.

voorkomen. 

Adviseer kinderen 

en jongeren regel-

matig te bewegen, 

probeer ze van het 

roken af te houden en 

zorg voor voldoende 

kalkinname (primaire pre-

ventie). Als mensen eenmaal 

een fractuur hebben gehad 

als gevolg van botontkalking: 

behandel met middelen 

tegen verdere botontkalking 

(bisfosfanaten). Dit verlaagt 

het risico op een nieuwe frac-

tuur met 50% (secundaire 

preventie). Hiervoor is een 

belangrijke rol weggelegd 

voor een zorgverzekeraar. 

Een mogelijk nog remmende 

factor: stel dat CZ een verze-

kerde tien jaar lang  preven-

tiezorg biedt. De verzekerde 

besluit na die tien jaar over 

te stappen naar een andere 

verzekeraar. Voor CZ  is de 

winst  weg en de concurrent 

heeft er een gezonde verze-

kerde bij.”
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In �006 stelden CZ en OZ een gemeenschappelijk zorgbeleid én pakket van eisen op. Hierover is onderhandeld met zorgverleners 

en er zijn voor �007 contractuele afspraken gemaakt. CZ en OZ hadden voor de fusie ieder een eigen contract met zorgverleners. 

‘Het beste van de twee werelden’ is samengebracht. Door de fusie van CZ en OZ onstond méér capaciteit om een ambitieuzer 

zorginkoopbeleid te voeren. 

Inzicht in kwaliteit

In �006 was het inkoopbeleid nog vooral gericht op prijs en toegankelijkheid. Voor �007 is het doel om de kwaliteit van de zorg 

inzichtelijk te maken én op een hoger niveau te brengen. Daarvoor wordt gewerkt met kwaliteitsindicatoren waarop vervolgens 

taakstellende afspraken worden gebaseerd. Verzekerden krijgen daardoor meer inzicht in de kwaliteit van zorgverleners. 

Een andere ontwikkeling die de transparantie voor verzekerden ten goede komt; het aandeel vrij onderhandelbare diagnosebe-

Dé speerpunten in 2006 van de divisie Zorg: afronding van de introductie van de basisverzeke-

ring en voldoende zorg contracteren. “Belangrijkste doel was de angst wegnemen bij verzeker-

den dat ze niet meer terecht zouden kunnen bij hun eigen huisarts of specialist. Hierin zijn we 

geslaagd: meer dan 95% van de zorgmarkt konden we contracteren. Dat betekent een grote 

keuzevrijheid voor onze verzekerden”, aldus Joël Gijzen, directeur divisie Zorg.

“Kwaliteit zorg inzichtelijk maken en op 
hoger niveau brengen”
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“Zorgaanbieders 

kunnen zich 

aan elkaar 

spiegelen”



�4

handelingcombinaties (DBC´s) zal sterk toenemen. Sinds �005 betalen zorgverzekeraars op een nieuwe manier voor de zorg die 

ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra verlenen. Deze registreren een behandeling niet meer per aparte verrichting, maar 

als één administratieve code: de DBC-code. Doordat het aantal vrij onderhandelbare DBC’s toeneemt, kan CZ meer en betere 

afspraken maken over prestaties, het zorgprofiel van de DBC én prijzen. Het gevolg: de prestaties van de ziekenhuizen en de me-

disch specialisten worden daarmee op inhoud en prijs transparanter. Met deze informatie kunnen verzekerden op verantwoorde 

wijze kiezen voor de beste en meest doelmatige behandeling. CZ ondersteunt zijn verzekerden hierbij, onder meer door deze 

informatie leesbaar en hanteerbaar ter beschikking te stellen.

Voor de ziekenhuizen betekent deze transparantie en verdergaande concurrentie dat er keuzes gemaakt moeten worden in welke 

zorgproducten het ziekenhuis levert: waar ben ik goed in, waar zit groei in en waarin kan ik geld verdienen? 

CZ gaat in de nabije toekomst ziekenhuizen waarmee zij zaken doet op haar website onderling vergelijken. Zo kunnen we klan-

ten nog nadrukkelijker gidsen in de gezondheidszorg. Bij welk ziekenhuis in de regio kan een klant het snelst terecht voor een 

nieuwe knie? Welk ziekenhuis blinkt uit in staaroperaties? 

Dit zal eventuele achterblijvers onder de zorgver-

leners stimuleren tot een betere kwaliteit. Met de 

bevindingen kunnen zorgaanbieders zich aan elkaar 

spiegelen. Dit geeft een sterkere concurrentieprikkel 

en verbetert de prijs en de kwaliteit van de gezond-

heidszorg als geheel.

Ketenzorg

Mensen worden ouder, eten ongezonder en bewegen 

steeds minder. Zeker is dat het aantal mensen met een 

chronische aandoening mede hierdoor fors toeneemt. 

CZ speelt hierop in en ontwikkelde in �006 voor de 

eerste doelgroep – voor mensen met diabetes – een 

model van ketenzorg; dit in samenwerking met de 

diabetespatiëntenvereniging en enkele regionale 

huisartsengroepen. 

2005

1,4%

11,1%

8,2%

9,2%

9,7%

3,4%

1,9%

2,3%

4,7%

2006

1,5%

11,8%

7,6%

8,8%

9,6%

3,6%

1,9%

2,2%

4,4%

2004

1,5%

9,9%

7,3%

9,1%

9,6%

3,1%

1,5%

2,3%

4,3%

Aandeel bevolking met langdurige aandoening

Hartaandoening

Hoge bloeddruk

Astma, chronische 

bronchitis, CARA

Rugaandoening

Gewrichtsslijtage

Suikerziekte totaal

Ooit beroerte gehad

Ooit hartinfarct gehad

Ooit kanker gehad

Bron: CBS
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Bij ketenzorg wordt een optimale zorg om de patiënt georganiseerd in plaats van andersom. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt 

volgens de landelijke standaarden. Hierdoor zijn CZ-verzekerden daadwerkelijk verzekerd van goede diabeteszorg. In ons concept 

van ketenzorg weten zorgverleners – bijvoorbeeld de diëtist, de fysiotherapeut, de podotherapeut – van elkaar wat ze doen en 

geven consistente informatie. De huisarts blijft de spil; alleen opereert hij niet als eenling maar als schakel in een grotere organi-

satie, die de zorg dichtbij huis levert. De tweedelijn is er alleen nog voor de echt complexe zorgvragen. 

“Dit is echt een omslagpunt; een individuele huisarts gaat een belangrijk deel van zijn werk delegeren aan hulppersoneel”, zegt 

Wiro Gruisen, manager zorginnovatie. Maar ook de patiënt zelf heeft een wezenlijk aandeel in het zorgproces en wordt daarin 

ondersteund. Kortom, een fundamentele verandering van de bestaande organisatiestructuur in de zorg. 

Diabeteszorg als voorloper

Van de Nederlanders heeft � tot 4% diabetes; dat zijn 700.000 tot 800.000 mensen. Onderzoek wijst uit dat eenderde van de diabe-

tici goede diabeteszorg conform de standaard krijgt; tweederde dus niet. CZ streeft naar goede zorg voor �00%.  

Het model voor diabetespatiënten geldt als voorloper voor andere chronische patiëntengroepen bijvoorbeeld astmapatiënten en 

mensen met hart- en vaatziekten. 

Daarvoor heeft CZ contact met patiëntenverenigingen. We brengen behoeftes in kaart en we stellen samen vast wanneer er 

sprake is van goede zorg. Dit vertalen we naar kwaliteitseisen in de contracten die met zorgaanbieders worden afgesloten.
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In �006 is een aparte inkoopsector Ketenzorg opgezet. Deze gaat op basis van het ontwikkelde model van de sector Zorginnovatie 

zorgen voor de uitrol van diabeteszorggroepen in Zuid-Nederland. 

Zorgatlas

De Zorgatlas begon als een zoekmachine waarmee klanten door CZ gecontracteerde zorgaanbieders kunnen opzoeken. In �006 is 

– op het onderdeel apothekers – voor het eerst informatie toegevoegd over de kwaliteit van de zorgverlener en over welke extra 

diensten die biedt. In �007 wordt hieraan informatie over de andere zorgsoorten toegevoegd. Deze extra service, te vinden onder 

Zorgatlas op de CZ-site, is nu nog te onbekend onder verzekerden en komt daarom in �007 prominenter in beeld. 

Bedrijfszorg

CZ houdt zich niet alleen bezig met verzekeringsproducten maar wil ook van betekenis zijn op het gebied van preventie. Om 

hierin meer inzicht te krijgen is in �006 onderzoek gedaan naar een preventieve training, gericht op mensen die dreigen vast te 

lopen in hun werk. “We redeneren niet meer alleen vanuit een ziektemodel: hoe maak je iemand die ziek is weer beter? Maar: hoe 

ondersteunen we iemand bij het verbeteren van zijn leefstijl en daarmee zijn kwaliteit van leven?”, aldus Rolf Swens, manager 

Bedrijfszorg. 

“We leven in een tijd waarin meer en meer aandacht is voor thema´s als persoonlijke ontwikkeling en bezieling in je werk. Na-
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tuurlijk kunnen wij 

als zorgverzekeraar 

kwaliteit van leven 

moeilijk verzekeren. 

Maar we kunnen werkgevers, 

maar ook individuele verzekerden, 

wel bewuster maken van hoe je kwaliteit 

van leven zelf kunt beïnvloeden”, aldus 

Swens. 

Alle activiteiten die gericht zijn op een 

langer en gezonder leven zijn ook 

samen te vatten onder het begrip ge-

zondheidsmanagement. Je behaalt de 

grootste winst bij gezondere leefstijl 

en bij een gezondere fysieke en sociale 

leefomgeving. Het is aardig om te zien 

dat ons nieuwe kabinet ook hierin wil in-

vesteren. En in onze ogen zijn werkgevers 

hiervoor goede intermediairs. Zij hebben 

zowel invloed op de arbeidsomstandigheden 

als de -cultuur en op het gedrag. Als zorgver-

zekeraar kunnen we in de toekomst nog meer 

bereiken met adviezen op dit gebied.”

Voor Bedrijfszorg ligt het accent in �007 op preven-

tie: werkgevers hierin adviseren en de vele aanbieders 

op het gebied van preventie, in kaart brengen. 
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“Een luisterend oor bieden 

voor  alle verzekerden”
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Arie Jansen: “Ik ben al mijn 

hele leven maatschappelijk 

actief. Heb in het verleden 

veel bestuurlijk werk gedaan. 

Toen ik las dat CZ mensen 

zocht voor die platforms, heb 

ik me opgegeven. Ik ben zelf 

een chronische patiënt en 

heb dus relatief vaak contact 

met CZ. 

Zorg kan altijd beter. Als toonaangevende zorgverzekeraar biedt CZ meer dan alleen uitstekende 

dienstverlening en scherpe premies. CZ verbetert de gezondheidszorg. Klantvriendelijkheid en 

deskundigheid staan hoog in het vaandel. Daarnaast stimuleert CZ vernieuwing in de zorg. Om de 

ideeën en wensen van klanten beter te leren kennen en deze te vertalen naar diensten en verze-

keringen, heeft CZ Verzekerdenadviesplatforms. Arie Jansen, voorzitter van het Verzekerdenad-

viesplatform Limburg/buitenland, vertelt over zijn ervaringen.

Alle platforms kwamen de 

eerste keer op 9 november 

�006 samen in Tilburg. Er 

was uitleg over de bedoe-

ling, iedereen kon vragen 

stellen en er was voldoende 

documentatie. Een van de 

sprekers was Wiro Gruisen, 

manager Zorginnovatie bij 

CZ. Hij vertelde over kennis 

en innovatie in de zorg, 

thema’s die ik heel interes-

sant vind.

Zes platforms 

In totaal zijn er nu zes 

platforms met ieder �5 

leden. Elk platform bestaat 

uit verzekerden uit een 

bepaalde regio. Er waren zo 

“Het gaat om vertrouwen in je 
zorgverzekeraar”
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veel aanmeldingen dat een 

notaris een loting moest 

doen. Uit de platforms wor-

den de leden gekozen voor de 

Ledenraad, die toeziet op het 

functioneren van CZ. Ieder 

platformlid mag maximaal 

drie jaar zitting nemen. 

Het Verzekerdenadviesplat-

form moet nog vorm krijgen. 

We rekenen op twee tot vier 

bijeenkomsten per jaar. Ik 

ga uit van vier, want als 

je vaker met elkaar aan 

tafel zit, krijg je wat 

nauwer contact en 

kun je dieper ingaan 

op bepaalde kwesties. 

Discussie 

Op een bijeenkomst discus-

siëren de leden over een 

thema als collectivisering. 

Hoe zien wij die ontwikke-

ling? Welke bedenkingen 

hebben wij erbij? Het is de 

bedoeling dat wij de Raad 

van Bestuur gevraagd en 
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Regionaal betrokken

Het Verzekerdenadviesplatform komt minstens twee keer per 

jaar bij elkaar. De voorzitter en de secretaris stellen samen de 

agenda op, mede op basis van onderwerpen die de deelnemers 

vooraf aanreiken. Het platform is bedoeld voor zaken die gaan 

over zorginhoudelijke onderwerpen of verzekeringsproducten. 

Besluiten over advisering worden genomen met meerderheid 

van stemmen.

Het streven is dat eenderde deel van de platforms bestaat uit 

patiënten met een chronische aandoening. Deelnemers komen 

bovendien in het platform van de regio waar ze wonen. De regio-

nale betrokkenheid is een kernelement van het 

Verzekerdenadviesplatform.

ongevraagd advies geven. CZ 

denkt natuurlijk ook zelf na 

over vragen van verzekerden 

en heeft daarop een formeel 

antwoord. Onze ervaring, 

vanuit de verzekerdenkant, 

kan andere inzichten opleve-

ren. Een simpel idee kan al 

houtsnijden. 

Ik verwacht dat een bijeen-

komst een concreet beslui-

tenlijstje oplevert dat naar 

de Raad van Bestuur gaat. 

Of misschien komen alle 

platformvoorzitters eerst 

nog bij elkaar. Dat is nog niet 

bekend. 

Luisterend oor 

Wij willen in ieder geval 

een luisterend oor zijn voor 

alle CZ-verzekerden in onze 

regio. Ook hoop ik op input 

vanuit CZ: zo zijn er vragen-

lijsten voor verzekerden die 

zich ook hadden opgegeven 

voor het platform maar zijn 

uitgeloot. Wij willen graag 

weten wat er bij verzekerden 

speelt zodat wij daar binnen 

het platform ook over kun-

nen praten. Het is daarnaast 

belangrijk dat we binnen het 

platform onze ervaringen 

delen.

Ik ben zelf tevreden over 

CZ. Er wordt heel serieus 

naar een aanvraag gekeken. 

Het gaat er tenslotte om 

dat je vertrouwen hebt in 

je zorgverzekeraar. Zeker in 

het zuiden is CZ een heel 

vertrouwde organisatie. Ik 

hoop bovendien dat CZ tot 

meer innovatie komt omdat 

ik de ervaring hiermee ook 

in de toekomst graag bij deze 

zorgverzekeraar opdoe!”
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“Een betere sturing betekent een 

betere output”
“Een betere sturing betekent een 

betere output”
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Ook werden contracten gesloten met bijvoorbeeld de vakbond CNV en met de Diabetes Vereniging Nederland. Bij die laatste 

was vooral de visie van CZ op diabeteszorg een belangrijke reden om met CZ in zee te gaan. Deze collectiviteit biedt toegevoegde 

waarde voor patiënten, niet alleen in de vorm van korting. Want deze groep verzekerden krijgt extra ondersteuning, bijvoorbeeld 

in de vorm van hulpmiddelen en advies. Een van de zegeningen van het nieuwe stelsel: chronische patiënten zijn nu veel vrijer in 

hun keuze om van zorgverzekeraar te wisselen.  

De nieuwe zorgverzekering moet de marktwerking tussen zorgverzekeraars stimuleren door prijsverschillen aan te brengen. 

Toegevoegde waarde zit in kwaliteit, 
service en gezondheid, niet in korting

Ook voor Commerciële Zaken had de overgang naar een nieuw zorgstelsel een grote impact. 

Begin 2006 was er veel beweging op de markt: landelijk veranderde bijna 25% van de verzeker-

den van zorgverzekeraar. CZ en OZ  groeiden in totaal met ruim 15.000 verzekerden. CZ haalde 

bovendien een grote collectiviteit binnen: de Nederlandse Politie. “We zijn via een Europese aan-

besteding vooral geselecteerd op een aantal kwaliteitscriteria. Een bevestiging van ons streven 

om kwalitatief de beste zorgverzekeraar te zijn”, vertelt Jeroen Kuijlen, directeur Commerciële 

Zaken. 
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Om zich te onderscheiden van andere zorgverzekeraars introduceerde CZ nieuwe producten zoals een jongeren- en een ouderen-

pakket, afgestemd op de specifieke wensen van deze doelgroepen. In de markt bleef dat dan ook niet onopgemerkt en velen kozen 

voor deze producten.

Buitenlandspecialist

CZ maakte ook in �006 haar naam waar als buitenlandspecialist op het gebied van zorgverzekeringen. Door haar zuidelijke con-

centratie heeft de organisatie al vele jaren te maken met grensarbeiders. Hierover zijn in het verleden al afspraken gemaakt met 

Duitse en Belgische zorgverzekeraars. Het gaat om redelijk complexe materie waarvoor CZ alle kennis in huis heeft, gebundeld in 

Sittard. Hier krijgen klanten snel het juiste antwoord op hun vragen. CZ maakte in �006 ook meer afspraken met zorgverleners 

in het buitenland. In de Zorgatlas op CZ.nl kunnen verzekerden nu zoeken naar ziekenhuizen in Nederland. Hieraan wordt in de 

toekomst ook informatie over ziekenhuizen in Duitsland en België toegevoegd. 

Momenteel onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om in Europees verband met Algemeine Orts Krankenkassen (AOK’s) en 

Christelijke Mutaliteiten (CM’n) te komen tot verdere uitbouw van een ‘Internationaal Webportaal’. Hier kunnen zorgverleners 

en zorgverzekeraars met elkaar rechtstreeks (online) informatie uitwisselen over verzekeringsgerechtigdheid, machtiging van 

zorg en declaraties. 

Door de komst van de nieuwe zorgverzekering in �006 zijn er ook specifieke afspraken gemaakt voor mensen die in Nederland 
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wonen maar in het buitenland werken of een uitkering krijgen. Voor deze groep is CZ door het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) gekozen als ´Orgaan van de woonplaats´. Het Ministerie van VWS wilde de administratie voor deze groep 

verzekerden bij één zorgverzekeraar onderbrengen. Dit om te voorkomen dat de buitenlandse verzekeringsinstellingen te maken 

krijgen met uiteenlopende verzekeringspakketten en kosten voor hun verzekerden die in Neder-

land wonen. De keuze voor CZ is door middel van een aanbestedingsprocedure gemaakt.

Collectiviteiten

In �006 was �8% van de verzekerden bij CZ via een collectiviteit aangesloten. De voordelen 

voor de klant zijn niet alleen korting. CZ kan bij de collectieve contracten ook afspraken maken 

over specifieke zorg en zorginkoop. De verwachting is ook dat korting steeds minder een rol 

zal spelen. Het gaat de klant steeds meer om 

de toegevoegde waarde op termijn: kwaliteit, 

service en aandacht voor gezondheidsthema’s. 

Op deze punten wil CZ zich positief onderscheiden van 

de concurrentie. 

CZ staat bekend als een innovatieve zorgverzekeraar. Dat bete-

kent: continu bezig zijn met verbetering, goed luisteren naar 

klanten, aansluiten op hun wensen en nieuwe producten en 

diensten ontwikkelen. Met name binnen de bedrijfscollecti-

viteiten zal steeds meer de nadruk komen te liggen op het in 

samenhang 

bekijken 

van zaken als 

zorg, verzuim, 

interventie en reïntegratie. En dat 

vereist nieuwe geïntegreerde produc-

ten rond deze thema’s.
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Bedrijf en Gezondheid

Bedrijf en Gezondheid is het bedrijfszorg- en verzuimproduct van CZ. Zo kan CZ werkgevers toegevoegde waarde bieden op het 

gebied van bedrijfsgezondheidszorg, preventie en verzuimmanagement. 

In �006 kwam verzuimmanagement in eigen beheer. Ook werd actief met de verkoop gestart. Er kwam één loket voor arbeidsge-

relateerde én reguliere zorg. Voorheen moest een werknemer bijvoorbeeld zelf contact opnemen voor wachtlijstbemiddeling. 

Nu zijn alle diensten gecentraliseerd bij de afdeling Bedrijf en Gezondheid. Kortom, de werkgever heeft voor alle zorg, arbeidsge-

relateerd of niet, één aanspreekpunt. Dat is overzichtelijker, werkt sneller, scheelt in de administratie en bespaart kosten. 

Ook is in �006 doorgegaan met het aanbieden van interventieverzekeringen (een verzekeringsproduct voor arbokosten). 

De meerwaarde voor bedrijven zit in het totaalpakket dat Bedrijf en Gezondheid biedt. 

Multichannel organisatie 

Intern zijn in �006 twee commerciële divisies binnen CZ samen met de commerciële afdeling van OZ geïntegreerd tot één afde-

ling Commerciële Zaken. Daarbij bleven in �006 nog wel twee labels (OZ en CZ) in de markt, maar vanuit een centrale regie.

Dit viel samen met alle andere organisatorische veranderingen zoals de focus op vier specifieke distributiekanalen en klantgroe-

pen. CZ is een multichannel organisatie en dat betekent dat we al deze kanalen optimaal willen benutten, of het nu om directe 

verkoop via internet gaat, verkoop aan bedrijven via eigen accountmanagers of samenwerking met assurantietussenpersonen. 

We zijn nu veel slagvaardiger en gelijkgericht binnen de commerciële organisatie. Ook de samenwerking met de service- en uit-

voeringsorganisatie is strakker neergezet. Een betere sturing betekent een betere output. En daarvan profiteren al onze verzeker-

den weer.

Op de lange termijn gaat Commerciële Zaken zich nog meer richten op collectiviteiten. De individuele deelname is sinds begin 

�006 vrijwillig. Belangrijke vragen: hoe stimuleren we potentiële klanten om zich via de collectiviteit te verzekeren? En welke 

andere doelgroepen kunnen we aanspreken? Onze toegevoegde waarde willen we de komende jaren nóg duidelijker laten blijken.
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Joke Zwanikken-Leenders: 

“In �006 nam ik afscheid van 

mijn werk als psychiatrisch 

verpleegkundige bij de Rei-

nier van Arkel Groep in Den 

Bosch. Ik heb 46 jaar in de 

zorg gewerkt in alle velden.

Eind �995 was de tendens 

dat de zorg verschraalde: pa-

tiënten kregen de ‘normale’ 

zorg en niets meer. Er was 

onvoldoende aandacht voor 

“Je snapt het of je snapt het niet”

In juni 2006 gaven CZ en fusiepartner OZ 40 zogenoemde Verwenzorgdagen cadeau aan 

chronisch zieken in de psychiatrie, ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. De prijs-

vraag werd uitgeschreven onder de titel ‘Aandacht en een schouderklopje’, een uitspraak van 

Mike Leers over verwenzorg. Niet alleen aandacht voor het goede binnen de zorg, maar óók het 

uitspreken en waarderen hiervan. Joke Zwanikken-Leenders introduceerde verwenzorg in Neder-

land. De Dikke van Dale nam het woord zelfs op in de herziene uitgave van 2005. 

de dingen die het leven bij-

zonder maken; vaak eenvou-

dige activiteiten, die gezonde 

mensen vanzelfsprekend 

vinden en die chronisch 

zieken vaak niet zelf kunnen 
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“Je kunt allerlei 

dwarsverbanden

leggen”
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“Je kunt allerlei 

dwarsverbanden leggen”

regelen. Bijvoorbeeld een 

dagje uit of een high tea in 

een kasteel met familie erbij. 

Verwenzorg is bijzondere 

zorg, net dat beetje meer. 

Mensen in het zonnetje zet-

ten. Iets onverwachts; een 

champagneontbijt verzorgen 

of een dagje naar de Efteling. 

Verwenzorgprijs 

Ik wist dat Mike Leers heel 

betrokken was bij de directe 

patiëntenzorg. Ik besloot 

hem het boek ‘Verwenzorg, 

gewoon doen!’ aan te bieden. 

Daarop reageerde hij positief 

en zo is de bal gaan rollen. 

Vanaf �005 stelde het CZ 

Fonds de Verwenzorgprijs in, 

gericht op verpleegkundigen 

en verzorgenden. Winnaars 

voeren hun eigen idee uit 

zonder dat ze zes brieven 

moeten versturen om te vra-

gen of ze het wel mogen.

Als jurylid bepaalde ik 

mede welke ideeën wonnen. 

De winnaars krijgen een 

verwenzorgspeld, een boek 

en natuurlijk geld, maxi-

maal 800 euro, om het idee 

uit te voeren. Ook krijgt de 

instelling een kersenboom 

als symbool voor bijzondere 

zorg. Daar zijn de medewer-

kers echt trots op.

Goudhaantjes 

De prijs heeft meerdere ef-

fecten. Niet alleen de patiënt 

zelf, maar ook het netwerk 

om de patiënt heen heeft 

er wat aan. Voor iedereen 

is het goed. Je vergroot ook 

de verantwoordelijkheid en 

betrokkenheid van verpleeg-

kundigen en verzorgenden. 

Ik noem hen altijd ‘de �4 

uursgoudhaantjes in de zorg’. 

Ze worden zich ervan bewust 

dat professioneel werken én 

leuke dingen doen, heel goed 

samen kunnen gaan. Ze zien 

in dat ze zelf initiatieven 

kunnen nemen en dat ze 

naast professioneel handelen 

ook bijzondere zorg kunnen 

geven. Winnaars maken 

we ambassadeurs van de 

verwenzorg, wat betekent 

dat ze verwenzorg ook gaan 

uitdragen.

Bij de uitreiking zijn ook 

vaak politici betrokken. En 

dat levert weer positieve 

publiciteit op: er gebeuren 

ook goede dingen in de zorg. 

Daardoor verandert de kijk 

op de gezondheidszorg. Met 

andere woorden: je kunt 

allerlei dwarsverbanden 

leggen.

Maatschappelijk 

ondernemen 

Het initiatief van CZ is een 

vorm van maatschappelijk 

ondernemen. Ook medewer-

kers van CZ helpen mee aan 

diverse verwenzorgdagen. 

Papieren worden mensen. 

Ik merk dat ook andere 

organisaties zich betrokken 

voelen en graag hun steentje 

bijdragen. Het is heel belang-

rijk dat de top van een bedrijf 

erachter staat. Ik zeg altijd: ‘je 

snapt het of je snapt het niet’. 

Als bijvoorbeeld een direc-

teur het niet snapt, dan ga ik 

vlug weer naar huis want dat 

vind ik zonde van mijn tijd. 

Maar als die directeur het 

niet snapt, zijn de patiënt en 

het verpleegkundig perso-

neel daar wel de dupe van.

Ik hoop dat door de 

aandacht voor ver-

wenzorg ook an-

dere zorgverzeke-

raars het voorbeeld 

van CZ volgen. Het 

zou mooi zijn dat 

als zorgverzekeraars 

contracten afsluiten 

met bedrijven, ze daarbij 

afspreken om verwenzorg 

op de agenda te zetten. Mijn 

ervaring is dat veel bedrijven 

eraan willen meewerken, 

niet alleen financieel maar 
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ook door inzet van medewer-

kers zelf. Hiermee vergroten 

we de maatschappelijke 

betrokkenheid van het 

bedrijfsleven. 

Ook de zorginstellingen en 

de politiek zouden ver-

wenzorg verder kunnen 

uitdragen. Als we hiermee 

doorgaan, levert dit 

veel op voor ie-

dereen. 

Dus we 

gaan gewoon door met 

kersenbomen planten!”

Wat is een Verwenzorgdag?

Het woord zegt het al: verwenzorg is verwennen in de zorg. 

Voor alle leeftijden. Voor chronisch zieke mensen is het soms 

moeilijk om richting aan hun leven te geven, om te genieten 

en geluk te vinden. In de hedendaagse gezondheidszorg wordt 

gehamerd op het belang van autonomie en zelfzorg. Maar voor 

veel mensen met een chronische ziekte – in de psychiatrie, in 

de ouderenzorg, in de verstandelijk gehandicaptenzorg en in de 

thuiszorg – komen deze woorden neer op het gevoel aan hun lot 

overgelaten te worden. Verwenzorg begon ‘klein’ met het geven 

van overheerlijke kersen aan patiënten. Sindsdien staat de kers 

symbool voor de verwenzorg.

Winnaars Verwenzorgdag 2006

Per regio (Zeeland, Zuidoost-Brabant, Zuid-Limburg, West-Bra-

bant en de Zuid-Hollandse Eilanden) zijn acht verwenzorgideeën 

uitgekozen. In totaal stuurden 209 instellingen een idee voor 

verwenzorg in.
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Begin 2006 stond voor Operationele Zaken (divisie Zorg- en Declaratieservice en divisie Verze-

kerden en Service) vooral in het teken van de introductie van de nieuwe zorgverzekering. “Door 

het meerwerk konden we niet altijd zo snel werken als we zouden willen. Maar na de eindejaars-

periode liep het gelukkig allemaal heel goed”, aldus Bert Bernts, directeur Verzekerden en 

Service. 

Een belangrijke tegenslag vond eind november plaats. Toen ontstond in de serverruimte een storing waardoor bluspoeder 

vrijkwam. Alle computerapplicaties en de telefooncentrale vielen hierdoor uit. Telefoontjes van verzekerden werden in Goes en 

Sittard behandeld en na anderhalve week waren alle applicaties weer beschikbaar.

MijnCZ.nl

In �006 was er een enorme groei van MijnCZ.nl: in �006 kwamen er �00.000 deelnemers bij. Het streven voor �007 is een stijging 

van �50.000 participanten. 

Via Mijn CZ.nl kunnen verzekerden inloggen. Vervolgens krijgen ze een overzicht van hun eigen administratie. Zo is te zien 

hoeveel no-claim er nog is en welke declaraties al zijn verwerkt. Daarnaast kunnen ze eenvoudig gegevens wijzigen. Het voordeel 

voor verzekerden is dat ze op elk moment van de dag bij CZ terecht kunnen én inzicht hebben in hun eigen administratie.

“korte lijnen en betere aanspreekbaarheid 
voor de klant”
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“Een andere houding ten 

gunste van de klant”
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Een ontwikkeling die hierbij aansluit is alle informatie die op de CZ-

internetsite staat, bijvoorbeeld over gezondheid. Een extra service aan 

de klant. De zoekmogelijkheden zijn, dankzij een intelligente zoekma-

chine, uitgebreid en er is veel meer informatie beschikbaar. Het aantal 

verzekerden dat onze site raadpleegt neemt dan ook toe.

Spraakherkenning

Een nieuwe technologie bij Klantenservice in �006: een spraakherken-

ningscomputer. Een middel dat tot nu toe alleen bij grote pieken wordt ingezet, 

wanneer de wachttijd toeneemt. CZ voert de nieuwe techniek met enige voor-

zichtigheid in omdat uit onderzoek blijkt dat niet alle klanten een telefoonmenu 

waarderen. Uiteraard wordt rekening gehouden met de klanttevredenheid. In �007 is 

de spraakcomputer �4 uur per dag, zeven dagen in de week operationeel. De klant kan ook vragen om 

teruggebeld te worden. 

Service is verkoop

De medewerkers van Klantenservice gingen, na een korte cursus, meer ‘verkoop-minded’ werken, onder het motto ‘service is 

verkoop’. Het doel van een andere houding was niet per se verkopen maar een bredere oplossing voor een vraag van een klant om 

zo de dienstverlening te verbeteren. Een klant vraagt bijvoorbeeld of zijn verzekering tandheelkundige zorg vergoedt. Als dat niet 

het geval is, vertelt een medewerker welke andere aanvullende verzekering dat wel doet.

Focus per klantgroep

Verzekerden en Service maakte in �006 samen met Commerciële Zaken de switch naar een focus per klantgroep: zo ontstond een 

Mid-office voor individuele verzekerden (op elke locatie), zakelijk direct (in Tilburg en Breda), assurantiemakelaars (Goes) en 

intermediairs (Sittard). 

Medewerkers van Mid-office zijn per klantgroep fysiek samengebracht met commercieel medewerkers. Dat brengt veel voordelen 

met zich mee: korte lijnen, betere aanspreekbaarheid; zaken zijn nu sneller geregeld. Kortom, de vier klantgroepen worden beter 

bediend.
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FLITS

Het nieuwe debiteurensysteem FLITS (Flexibel Incasso en Terugbetaal Systeem) werd in �006 volledig operationeel. Er zijn nu met 

een collectiviteit klantvriendelijkere afspraken te maken over de betaling. Met andere woorden, de betaalstructuur kan flexibel 

toegesneden worden op de wensen van klanten.

Een enorme operatie was de terugbetaling van de no-claim, van 0 tot �50 euro. Het ging om ongeveer 600.000 verzekerden.  

Fusie CZ en OZ

Van de fusieactiviteiten van CZ en OZ merkten klanten weinig. In �006 zijn beide organisaties in personele en organisatorische zin 

vervlochten. Eind �007 zijn deze ook technisch aan elkaar gekoppeld zowel wat software betreft als telefonisch. Tot het einde van 

�007 voert CZ nog twee merken; daarna stopt het OZ-merk.

Servicekantoren en mobiele kantoren

Tot slot de servicekantoren. Voor hen was het ‘business as usual’: e-mail- en baliecontact. Daarnaast reden ook dit jaar in Zuid-Ne-

derland in verschillende dorpen en steden mobiele kantoren, speciaal voor verzekerden die face to face-contact op prijs blijven 

stellen. Ook in het nieuwe jaar krijgt deze service een vervolg.

Bezoekcijfers internetsite  CZ 2006
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“Een verwijsprotocol zorgt voor 

aansluiting op reguliere zorg”
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‘Zelfhulp en lotgenotencontact. Daar word je beter van!’ Dit is het motto van de CZ Zorgprijs 

2007/2008. De prijs is er voor bestaande en nieuw op te richten zelfhulpgroepen. Joke de Haas 

werkt al 27 jaar in de zelfhulp en is ruim 22 jaar actief als vrijwilliger bij de stichting Zelfhulp 

Netwerk Zuidoost-Brabant. Deze stichting ondersteunt zo’n 100 zelfhulpgroepen. Joke was in 

2006 betrokken bij de voorbereidingen van de CZ Zorgprijs in 2007. De prijsuitreiking is op 30 

mei 2007.

Joke de Haas: “Zelfhulp bete-

kent dat lotgenoten, van al-

cohol- of gokverslaafden tot 

mensen met fobieën of met 

allerlei andere stoornissen, 

samen proberen om de con-

trole over hun eigen leven 

terug te krijgen. Deelnemers 

aan zelfhulpgroepen zitten 

beter in hun vel en weten 

“CZ Zorgprijs mentale oppepper voor 
zelfhulp”

gemakkelijker de weg naar 

de reguliere zorg te vinden. 

Professionele hulpverleners 

kunnen profiteren van de 

kennis van ervaringsdeskun-

digen. 

In Eindhoven zijn we al 

zover dat zelfhulp in de 

zorglijn is opgenomen; dit in 

samenwerking met de GGZ 

in Eindhoven en Novadic-

Kentron, een instelling voor 

verslavingszorg. Zo is er een 

‘nazorggroep’ waardoor het 

draaideureffect minder kans 

heeft. 

Adviesgroep 

Het CZ Fonds vroeg mij 

om deel te nemen aan een 
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adviesgroep voor de CZ Zorg-

prijs �007/�008. Op de dag 

van de prijsuitreiking is er 

ook een symposium, samen 

met de GGZ in Eindhoven 

en Novadic-Kentron. Een 

van de thema’s: een duide-

lijk verwijsprotocol zodat 

zelfhulp beter aansluit op de 

reguliere zorg. In Eindhoven 

gebeurt dat al. De achterlig-

gende gedachte is dat ook 

andere instellingen hiermee 

hun voordeel kunnen doen. 

CZ vroeg mij trouwens óók 

voor de jury. Maar dat heb ik 

niet gedaan; ik heb zo mijn 

eigen voorkeuren. Onze 

eigen stichting bijvoorbeeld 

dient zeker ook een project-

voorstel in. 

Impuls 

Ja, ik sta echt achter deze 

prijs. CZ promoot zo zelfhulp 

als vorm van informele zorg. 

Daarvoor is nu praktisch 

geen beleid. De CZ Zorgprijs 

is een belangrijke mentale 

oppepper, alleen al het feit 

dat wij worden gehoord. 

Maar ook het feit dat CZ met 

ons meekijkt wat er alle-

maal mogelijk is en geld ter 

beschikking stelt voor goede 

initiatieven.

Ik ken geen andere zorgver-

zekeraar die zelfhulp zo op 

de kaart zet als CZ. En het CZ 

Fonds doet meer. Zo gaf het 

een impuls aan een landelijk 

kenniscentrum voor zelf-

hulp, dat ik vanuit ons eigen 

netwerk heb opgezet. 

Of zelfhulp informele zorg 

is? Bij uitstek, omdat er geen 

professional aan te pas komt. 

In samenwerking met de 

GGZ in Eindhoven ontwik-

kelden we een cursuspakket 

om mensen te leren hoe ze 

een zelfhulpgroep opstarten. 

Peanuts 

Ik denk dat ons zelfhulpnet-

werk de gemeenschap veel 

geld bespaart. Alles wat in de 

zelfhulp zit, redt het meestal 

zonder therapeut of arts. Zo 

ontlasten we de reguliere 

zorg. Alleen al in onze regio 

zijn er ongeveer �.000 deelne-

mers. Daarvoor hadden we in 

�006 een budget van 70.000 

euro. Verhoudingsgewijs is 

dat peanuts. Stel dat 50 van 

die �.000 geen zorg nodig 

hebben. Dán hebben we de 

kosten er al uit. De cijfers zijn 

deels gebaseerd op nattevin-

gerwerk.

Beleid 

Op de langere termijn 

hoop ik op een beleid voor 

zelfhulpgroepen. Voorheen 

kregen wij geld via het zorg-

kantoor. Door de Wet Maat-

schappelijke Ondersteuning 

zijn zelfhulpgroepen voor 

subsidie afhankelijk van de 

gemeente. In Eindhoven is 

dat geen probleem, in andere 

regio’s misschien wel. 

Ook hoop ik dat CZ andere 

zorgverzekeraars op het idee 

brengt om ook meer aan-

dacht te geven aan zelfhulp. 

Zodat het nog bekender 

wordt, ook bij de reguliere 

zorgverleners. 

Tot slot: een stagiaire van 

Fontys deed laatst een 

treffende uitspraak over 

zelfhulp: ‘Mij wordt geleerd 

hoe ik hulpverlener word. 

Maar ik zie nu hoe mensen 

hier leren om zelf hun leven 

weer in eigen hand te ne-

men!’ Mensen hebben zo veel 

kracht in zich om zichzelf te 

helpen. Maar je moet ze er 

wel een handje bij helpen!”
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CZ zet zelfhulp op de kaart

CZ Actief in Gezondheid onderkent het belang van zelfhulp. 

Het CZ Fonds heeft 125.000 euro gereserveerd voor initiatieven 

van bestaande en nieuw op te richten zelfhulp- en lotgenoten-

contactgroepen in Zuid-Nederland, inclusief regio Nijmegen, 

Zeeland, de Zuid-Hollandse Eilanden en regio Rijnmond. CZ 

stimuleert mensen om via lotgenotencontact de regie over het 

eigen leven te voeren. De CZ Zorgprijs 2007/2008 moet zelfhulp 

en de meerwaarde daarvan op de zorgkaart zetten.
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De integratie van de twee fusiepartners heeft als achterliggende gedachte om het beste uit de twee bedrijven te combineren. In 

�006 is er ten aanzien van de integratie al veel gerealiseerd. In �007 zullen de puntjes verder op de (fus)i(e) worden gezet. 

Sociaal plan

Niet alleen de fusie, maar ook de verdergaande automatisering en wetswijzigingen, leiden ertoe dat werkzaamheden wijzigen 

of zelfs komen te vervallen. Door de zogenoemde flexibele schil – CZ heeft veel medewerkers met een tijdelijk contract of op 

uitzendbasis – kan met de personeelsbezetting flexibel worden ingespeeld op de ontwikkelingen. Hiermee probeert CZ voor 

medewerkers die vast in dienst zijn uitzicht te behouden op een verdere loopbaan bij het fusiebedrijf CZ. Dit zal vermoedelijk 

niet in alle gevallen lukken. Spelregels op het gebied van benoemingen, overplaatsingen en boventalligheid zijn in �006 bespro-

ken met de vakbonden. Met een goed sociaal plan als gevolg. Om de personele bewegingen goed te kunnen begeleiden, is er per 

Interne ontwikkelingen in vogelvlucht

2006 was het jaar van de fusie. Op 5 juli van dat jaar ondertekenden CZ Actief in Gezondheid en 

OZ zorgverzekeringen een contract waarmee de juridische fusie officieel zijn beslag heeft gekre-

gen. Sindsdien is in alle geledingen van de nieuwe organisatie hard gewerkt aan het integreren 

van de twee bedrijven om te komen tot één CZ.
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“Regie in eigen hand”
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� januari �007 een mobiliteitsbureau - CworkZ - opgericht. Zowel op initiatief 

van de organisatie als vanuit individuele behoeften van medewerkers kan 

CworkZ worden ingezet.

Management Development

Belangrijke voorwaarde om de CZ-strategie te realiseren is dat alle medewerkers de 

doelen kennen en weten wat hun aandeel is om deze doelen te realiseren. Dit vereist een 

voortdurende en consistente communicatie, vasthoudendheid aan doelen, resultaatgerichtheid 

en open dialoog. Leidinggevenden coachen hun medewerkers bij het bereiken van hun doelen. Van 

de leidinggevenden vragen we inspirerend leiderschap, consistentie, resultaatgerichtheid en het vermogen 

om hun mensen te coachen. Zij moeten sturen op het behalen van afspraken, resultaten en het ontwikkelen van 

de benodigde competenties. Om dit te ondersteunen is in �006 gestart met een specifiek toegesneden Management De-

velopment-traject. Dit traject wordt mede ingezet als integratie-instrument bij de fusie. Alle leidinggevenden zijn inmiddels 

geïnformeerd over de doelen en de inhoud van het traject. Ook hebben zij een start gemaakt met een nulmeting en ontwik-

kelacties. Gezien het structurele karakter van het Management Development-programma gaan leidinggevenden de komende 

periode intensief verder met het traject.
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Gezondheidsbeleid

In lijn met de vorming van één nieuwe organisatie zijn alle arbeidsvoorwaarden en HRM-instrumenten geharmoniseerd. Zo ook 

het gezondheidsbeleid. In �006 is een start gemaakt met de integratie van het totale gezondheidsbeleid. Speerpunten hierbij zijn 

‘demedicalisatie’ en ‘regie in eigen hand’ . Dat betekent dat een zieke medewerker samen met zijn of haar leidinggevende zelf de 

regie van het ziek zijn in handen heeft. Samen proberen ze de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, al dan 

niet met aangepaste werktijden of in een andere functie. En aangezien verzuim vaak geen medische oorzaak heeft, wordt voor de 

begeleiding een arbeidsdeskundige ingezet. Alleen bij een specifieke medische vraag komt een bedrijfsarts in beeld. 

CZ wil het ziekteverzuim niet op de traditionele manier aanpakken. Natuurlijk gaat er nog steeds behoorlijk wat tijd, aandacht en 

geld naar het terugdringen van het ziekteverzuim, maar zeker ook naar de medewerkers die bijna nooit ziek zijn. Zij krijgen bij-

voorbeeld een oplopende bonus voor ieder kwartaal dat zij niet ziek zijn. Zijn zij langer dan twee jaar niet ziek, dan ontvangen de 

medewerkers niet alleen een bonus, maar ook nog extra vakantiedagen. Teams met een laag ziekteverzuim komen in aanmerking 

voor een teambonus. Ook kan iedereen binnen CZ meedoen aan een fitheidstest, waarin het conditieniveau een jaar lang wordt 

gevolgd; dit in het kader van gezondheidsbewustzijn. Een goede gezondheid wordt beloond met een fitheidsbonus.
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“Praktische tips aan omgeving 
van mensen met eetprobleem”

Marianne Ketting: “Het ont-

wikkelen van een eetstoornis 

duurt soms jaren. Als de om-

geving zich ermee bemoeit, 

krijgen mensen met een 

eetstoornis steevast te horen 

Voor de CZ Zorgprijs 2005/2006 kwamen 23 voorstellen binnen. Daaruit koos een jury drie win-

naars die een vrij besteedbaar bedrag van 2.500 euro ontvingen; inclusief de toezegging dat CZ 

hun project in 2006 zou financieren. Een van de winnaars was ‘8zorg’ (eetzorg) in Zeeland: een 

project voor (jonge) mensen met (beginnende) eetproblemen. Bedenker en ‘uitvoerder’ is 

Marianne Ketting van Steunpunt Mantelzorg op Schouwen-Duiveland.

wat ze wíllen horen. ‘Maar 

je ziet er toch geweldig uit!’ 

veranderen zij in ‘ik zie er 

helemaal niet uit’. De stoor-

nis ontstaat vaak door een 

negatief zelfbeeld. Meestal 

is er moeite een plekje in 

de maatschappij te vinden. 

Voor veel mensen is de ziekte 

moeilijk te begrijpen; eten, 

dat doe je toch gewoon?



45

“Het netwerk voor  

de mantelzorgers

is verbreed”
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Praktische tools 

Marianne Ketting is voor 

Zuid-Nederland het aan-

spreekpunt van de landelijke 

stichting Anorexia en Bou-

limia Nervosa. “Vanuit deze 

positie signaleerde ik dat 

mantelzorgers informatie en 

praktische tools nodig had-

den. Partners of familieleden 

konden nergens terecht voor 

ondersteuning. En de patiënt 

die in behandeling is bij een 

GGZ, bepaalt uiteindelijk 

of mantelzorgers worden 

erkend als de mensen die óók 

zorg nodig hebben. 

Zo ontstond het idee voor 

‘8zorg’. Vernieuwend, omdat 

je inspringt op het moment 

dat de stoornis zich ont-

wikkelt en de ‘patiënt’ het 

probleem nog niet erkent. 

Mantelzorgers krijgen een 

handreiking en praktische 

tips. Doordat zij afstand 

nemen, rustig blijven en 

vooral goed luisteren, komen 

‘patiënten’ sneller tot inzicht. 

Dit is vaak de eerste stap om 

hulp toe te laten. Ik weet dat 

er in gezinnen behoorlijk 

grote problemen ontstaan. 

Als je alleen al denkt aan de 

strijd aan tafel, waar je nor-

maal gezellig samen eet.”

Mantelzorg in beeld 

De samenwerking met CZ 

verloopt prettig volgens 

Marianne. “Als ik vragen heb, 

kan ik altijd terecht. Voor 

een grote organisatie is het 

opvallend hoe persoonlijk 

het contact is. Elk half jaar 

informeert CZ naar de status. 

Ja, de CZ Zorgprijs is voor ons 

belangrijk. Niet alleen voor 

ons eigen project. Door de 

aandacht van de pers komt 

de héle mantelzorg in beeld. 

Je kunt weer eens uitleggen 

wat mantelzorg is: zorg die 

je geeft uit de relatie die je 

met diegene hebt. Soms is er 

het misverstand dat het om 

vrijwilligerswerk gaat.” 

Individuele begeleiding 

Voor ‘8zorg’ kwamen tot nu 

toe tien aanvragen bin-

nen, die resulteerden in 

individuele begeleiding. 

Marianne: “Ik ben tevreden 

met dit begin. Daarnaast 

is er een site gemaakt over 

het ziektebeeld: www.8zorg.

nl. Hier kunnen geïnteres-

seerden informatie vinden 

en ze kunnen er terecht 

met vragen. Door het 

project is het netwerk 

voor de mantelzorgers 

verbreed. We zijn nu bezig 

om het ook landelijk uit te 

dragen. 

Het project loopt nog tot 

het einde van �007. 

We hopen dat 

we het 

zo stevig kunnen neerzetten 

dat we op de steun van CZ 

kunnen blijven rekenen. Het 

is nu al duidelijk dat we een 

groep patiënten in beeld krij-

gen vóór ze in het medische 

circuit komen. Voor hen is 

het heel belangrijk dat ze 

hun probleem eerder kunnen 

delen. Zo voorkomen we dat 

de ziekte chronisch wordt.”
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Mantelzorgers steunpilaren van de 

zorgsector

Het CZ Fonds lanceerde in 2005 de tweejaarlijkse CZ Zorgprijs, 

waarbij het thema mantelzorg centraal stond. In Nederland 

zorgen ongeveer 3,7 miljoen mensen voor een zieke partner, een 

hulpbehoevende ouder of een gehandicapte zoon of dochter. 

Mantelzorg vormt het fundament van de zorg; CZ noemt mantel-

zorgers dan ook de steunpilaren van de zorgsector.
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CZ Actief in Gezondheid is een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Ongeveer 2.500 

medewerkers spannen zich dagelijks in om ruim 2,6 miljoen verzekerden actief van dienst te 

zijn. Voor ongeveer 3 miljoen AWBZ-verzekerden regelt CZ dat cliënten die aanspraak hebben op 

verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, deze zorg daad-

werkelijk ontvangen. CZ is een verzekeraar met een sociaal karakter die principieel geen winst 

wil maken.

Profiel CZ Actief in Gezondheid

Actief in Gezondheid 

CZ staat voor Actief in Gezondheid: een dienstverlener op het gebied van de juiste zorg vinden, gezond leven èn gezond blijven. 

CZ werkt continu aan nieuwe vormen van dienstverlening. Nieuwe manieren om de klant te informeren, adviseren en onder-

steunen. Een hoge kwaliteit en zekerheid, goede service, lage premies en ruime dekkingen staan bij CZ hoog in het vaandel. De 

werkwijze is gericht op een snelle, directe communicatie met verzekerden.  
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Regiefunctie 

Binnen de gezondheidszorg heeft CZ een regiefunctie. CZ oefent invloed uit op de structuur van de gezondheidszorg, organiseert 

zorgprocessen en maakt zorgafspraken met zorgverleners. Voor een integrale benadering van de ziektekosten, het ziekteverzuim 

en de arbeidsongeschiktheid heeft CZ strategische allianties.

  

CZ speelt in op veranderingen  

De gezondheidszorg in Nederland wordt beïnvloed door vele factoren zoals de wensen van verzekerden, het bedrijfsleven, de 

politiek en ontwikkelingen in de medische wetenschap. De politiek wil mensen meer zelf verantwoordelijk maken. Dat betekent 

meer eigen bijdragen en beperkingen in het wettelijke pakket. Voor bedrijven betekent dit meer financiële betrokkenheid bij 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Tegelijkertijd maken ontwikkelingen in de medische wetenschap steeds meer mogelijk, 

maar daaraan hangt wel een prijskaartje. CZ speelt in op deze veranderingen door de introductie van nieuwe en aangepaste pak-

ketten zodat iedereen verzekerd blijft van de meest essentiële zorg. 

Oorsprong 

CZ is ontstaan uit Het Centraal Ziekenfonds (Tilburg), VZS Ziektekostenverzekering (Tilburg), Ziekenfonds Midden en Noord 

Zeeland (Middelburg), LIASS (Sittard), ZHV (Goes) en OZ zorgverzekeringen (Breda). De hoofdlocaties van CZ zijn gevestigd in 

Tilburg, Breda, Goes en Sittard. Daarnaast beschikt CZ over servicekantoren verspreid over Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 

en over mobiele kantoren. CZ maakt gebruik van een landelijk netwerk van assurantie-tussenpersonen en makelaars.
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Missie

Concerndoelstellingen

CZ borgt als zorgverzekeraar goede en betaalbare zorg voor haar klanten.
CZ is een betrouwbare zorgverzekeraar die haar klanten 

in staat stelt de beste zorg te vinden
en zo goed mogelijk ondersteunt bij gezond blijven.

Om dit te bereiken wil CZ behoren tot de top van Nederland,
zowel in kwaliteit als in kwanteit.

Maatschappelijke 
dialoog
(verzekerden, 
zorgverleners, etc.)

Toezicht-
houders

De Nederlandsche 
Bank

Nederlandse 
Zorgautoriteit 
(NZa)

College voor 
zorgverzekeringen 
(CVZ)

Autoriteit
Financiële
Markten (AFM)

Kwalitatief en kwantitatief behoren tot de top-5 van Nederland

Klanttevredenheid ruim boven het marktgemiddelde met 
de top-3 score in Nederland

Beoordeling ‘goed’ door verzekerden en toezichthouders en ‘beste’ bij
benchmarktesten en op het aspect ‘leveren van zorg, zorg- en gezondheidsdiensten’

Gestage verzekerden groei

Beheerskosten per verzekerde bedragen maximaal 75% van het marktgemiddelde.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2006
(na resultaatbestemming; x ¤ 1.000,-)

 

Beleggingen

Terreinen en gebouwen 

Deelnemingen

Overige financiële beleggingen

Vorderingen

Vordering uit directe verzekering

op verzekeringnemers

Vorderingen uit herverzekering

Overige vorderingen

Overige activa

Materiële vaste activa

Liquide middelen

Overlopende activa

 

78.475

�.69�

97�.48�

��4.6�9

�79

�.767.7�4

�0.500

��9.6�5

�.05�.65�

�.89�.7��

�50.��5

8.040

3.104.538

�.409.��0

�.�49.��6

�70.940

�4.789

2.944.085

80.8�4

�.�79

�.��6.��7

49.408

8�7

�.�98.9��

9.�88

�6�.75�

31 december 2005�� december �006

Activa
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Passiva

Eigen vermogen

Technische voorzieningen

Voorzieningen

Schulden

Overlopende passiva

�.�56.�87

�.479.469

97.�98

���.546

�7.8�8

3.104.538

�.406.976

�.��9.���

87.���

9�.���

�7.4��

2.944.085

31 december 2005�� december �006
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(x ¤ 1.000,-) 

Technische rekening ziektekostenverzekering

Verdiende premies 

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen

Overige technische  baten

Uitkering ziektekosten

Wijziging technische voorzieningen

Overige technische lasten

Bedrijfskosten

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

Niet-technische rekening ziektekostenverzekering

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

Netto opbrengsten uit beleggingen

Toegerekende opbrengst uit beleggingen, overgeboekt naar de 

technische rekening ziektekostenverzekering

Andere baten

Andere lasten

Resultaat vóór belastingen

Belastingen

Resultaat na belastingen

2006

4.�47.5�8

8.866

�.0�4

4.�59.679

9.960

��6

�66.��8

- 78.865

- 78.865

79.0�8

8.866

50

64�

- 9.�04

-

- 9.304

2005

�.9�9.0�6

�5.446

9�.975

�.74�.�6�

4�.648

8�5

�66.58�

115.038

��5.0�8

��9.06�

�5.446

5�

�48

�08.559

- 67

208.492
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Kerncijfers
(x ¤ 1.000.000,-) 

Premies en bijdragen

Per verzekerde in euro’s

Uitkering ziektekosten

Als % van premies en bijdragen

Per verzekerde in euro’s

Kosten van beheer

Als % van de premies en bijdragen

Per verzekerde in euro’s

Verzekeringsresultaat

Beleggingsresultaat

Totaal resultaat

Eigen vermogen

Als % van premies en bijdragen

Gemiddeld  aantal verzekerden

Aantal personeelsleden (fte)

Aantal verzekerden per fte

2006

4.�48

¤ �.688,-

4.�60

98%

¤ �.654,-

�66

4%

¤ 64,-

- 89

80

- 9

�.�56

��%

*�.609.�00

�.�96

�.��6

2005

�.9�9

¤ �.5��,-

�.74�

95%

¤ �.4�7,-

�67

4%

¤ 64,-

77

���

�08

�.407

�6%

�.604.700

�.�6�

�.�0�

*Hierin zijn begrepen ��.000 verdragsverzekerden wonend in Nederland waarvan de uitkeringen van ziektekosten te laste komen van CVZ. Hiermee is rekening gehouden in de premies en 

uitkeringen per verzekerde.

Toelichting op de kerncijfers
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De premies, bijdragen en uitkeringen ziektekosten over �006 zijn niet goed vergelijkbaar met die van �005. De twee belangrijkste

redenen daarvoor zijn:

•	 Nu alle verzekerden met ingang van � januari �006 een nieuwe zorgverzekering hebben gekregen, heeft dat vooral voor   

 voorheen particulier verzekerden geleid tot een forse stijging van de ziektekostenuitkeringen. 

•	 Voorts is in de uitkeringen over �006 een groot incidenteel bedrag aan kosten begrepen voor ziekenhuis- en specialistische  

 zorg. Omdat ziekenhuizen in (veel) hogere mate en langer zijn blijven declareren dan ten tijde van de taxatie van de kosten  

 over �005 kon worden voorzien, is in �006 nog ruim �80 miljoen euro (ruim �00 euro per verzekerde) aan kosten over �005  

 geboekt.

Voor het aanzienlijke verschil tussen de verzekeringsresultaten van �005 en �006 zijn twee belangrijke oorzaken aan te geven:

•	 In het resultaat van �005 was een grote incidentele bate van ruim 90 miljoen euro begrepen, omdat als gevolg van de   

 invoering van de nieuwe Zorgverzekering de Actuariële Voorziening Ziektekosten vrij kon vallen.

•	 De eerdergenoemde na-ijlende kosten over �005 voor ziekenhuis- en specialistische zorg hebben een negatieve invloed op  

 het verzekeringsresultaat van �006 van ruim 70 miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden met de verevening en 

 nacalculatie op het ziekenfondsdeel.

 Toelichting op de kerncijfers
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Wij hebben de in dit bericht opgenomen verkorte geconsolideerde balans en winst- en verlies-rekening van O.W.M. CZ groep 

Zorgverzekeraar U.A. te Tilburg over �006 gecontroleerd. De verkorte geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening zijn 

ontleend aan de door ons gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening �006 O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. te Tilburg be-

staande uit de balans per �� december �006 en de winst-en-verliesrekening over �006 met de toelichting. Bij die geconsolideerde 

jaarrekening hebben wij op �9 mei �007 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarre-

kening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 

overeenstemming met Titel 9 Boek � BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand 

houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de geconsolideerde jaarre-

kening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, 

het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de 

gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van onze controle. Wij 

hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan 

de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke 

mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelich-

tingen in de geconsolideerde jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele 

Accountantsverklaring
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oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang 

als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw 

weergeven in de geconsolideerde jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een 

verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn 

maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van O.W.M. CZ groep 

Zorgverzekeraar U.A. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondsla-

gen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt, alsmede 

een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de verkorte geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening op alle van materieel belang zijnde 

aspecten in overeenstemming zijn met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend. Voor het inzicht dat vereist is voor een 

verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. en voor 

een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle dienen de verkorte geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening 

te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 

�9 mei �007 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.

Tilburg, �9 mei �007

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V.

w.g.

drs. J.C.E. van Kollenburg RA 

J.F.G.G. Evers RA
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• Actuariaat
• Bureau bijzonder onderzoek 
• Bureau product beheer
• Controlling
• Facilitaire zaken
• Financiële administratie
• Human resource management
• Informatie- en projectmanagement
• Interne accountantsdienst
• Juridische zaken
• Kwaliteitsmanagement
• Marketing en communicatie
• Secretariaat Raad van Bestuur
• Strategie en innovatie
• Unit Politie Zorg Polis
• Vermogensbeheer
• Voorlichting
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Stichting
Overkoepelend

COZ Beheer

Stichting
CZ groep Zorgverzekeringen

Beheer

OWM CZ groep
Aanvullende
Verzekering

Zorgverzekeraar u.a.

OWM CZ groep
Zorgverzekeraar u.a.

Stichting
Het Lourdes
Ziekenfonds

Stichting 
OZ

Beheer

Stichting 
 Lourdes

Ziekenzorg

Stichting
Huisvesting

CZ Verzekeraars
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Bijzondere

Zorginitiatieven

CZ
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B.V.

Stichting
OZorg
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WB en ZHE
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100% 100% 100%

Personele unie

Bestuurlijk invloed

 Juridische structuur
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Colofon

Dit Jaarbericht is een uitgave van CZ Actief in Gezondheid.

Coördinatie   CZ, Josephine Vogel 

Vormgeving   CZ Studio, Heidi Sieben 

Fotografie  CZ Studio, Britt de Looff, Heidi Sieben

Redactie   Insight PR, Peter Plaatzer 

(Eind)redactie   CZ, Denise van der Veeke 

Druk   NPN 

CZ brengt naast het Jaarbericht de volgende rapportages uit die – naast financiële informatie – ook informatie bevatten over 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO):

•	 Maatschappelijk Verslag van CZ groep Zorgverzekeraar;

•	 Sociaal jaarverslag CZ Actief in Gezondheid;

•	 Jaarverslag CZ Fonds. 

Dit fonds bestaat uit de reserves van de in �986 opgeheven Vrijwillige Ziekenfonds verzekering;

•	 Jaarverslagen AWBZ voor de zorgkantoren Zeeland, Zuidoost- Brabant, West-Brabant, Zuid-Hollandse Eilanden en Zuid-  

 Limburg;

•	 Uitvoeringsverslagen AWBZ van CZ groep Zorgverzekeraar.

Deze verslagen zijn bij onze afdeling Marketing & Communicatie op te vragen, e-mail: marketingservicebureau@cz.nl

Suggesties of opmerkingen over het Jaarbericht �006 zijn welkom via e-mail: denise.van.der.veeke@cz.nl

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.




