
 
 
 
 
Aan: nieuwe medewerkers van Zorgcentra Meerlanden 
 
Betreft: collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 
Beste collega, 

 

Zorgcentra Meerlanden wil graag een goede werkgever zijn en heeft na instemming van de 
Ondernemingsraad een collectieve verzekering tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid 
voor de medewerkers afgesloten bij Allianz.  
 
Waarom een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering? 
Zorgcentra Meerlanden ziet graag dat haar medewerkers gezond zijn en blijven, maar we weten ook 
dat dit helaas niet voor iedereen is weggelegd. Jaarlijks worden in Nederland 40.000 werknemers 
geconfronteerd met een forse inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid, soms zelfs tot onder 
bijstandsniveau! Het liefst zouden we natuurlijk willen voorkomen dat iemand arbeidsongeschikt 
raakt. Helaas gaat dat niet. Wat we wel kunnen doen is de inkomensschade bij arbeidsongeschiktheid 
zo veel mogelijk beperken voor onze medewerkers. Daarbij hebben wij een gunstige premie kunnen 
bedingen en stelt de verzekeraar geen gezondheidseisen. Reden te meer om een collectieve 
oplossing te bieden. 
 
Voor wie is de regeling? 
De verzekering is voor alle medewerkers van Zorgcentra Meerlanden. Uitgezonderd zijn degenen die 
binnen twee jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en medewerkers die al een uitkering 
ontvangen vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Medewerkers die in het verleden een 
WAO of WIA uitkering hebben gehad en inmiddels volledig hersteld zijn mogen ook deelnemen. 
Ditzelfde geldt voor medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard, en langer 
dan 28 dagen niet ziek zijn geweest. Wij kunnen deze collectieve regeling zonder aanvullende 
gezondheidseisen aanbieden.  
 
Wat moet je doen? 
Vul binnen 30 dagen na indiensttreding het formulier “Deelname verklaring collectieve 
inkomensverzekering” in. Dit formulier kun je retour sturen naar de afdeling HRM hrm@zorgcentra-
meerlanden.nl). Het formulier vind je bij deze brief of kun je downloaden op een speciale website 
(collectieveregeling.nl/zorgcentra-meerlanden/) . 
 
Wat houdt de collectieve regeling in en hoe hoog is de premie?   
Bij deelname aan de verzekering wordt jouw eventueel toekomstige UWV uitkering bij 
arbeidsongeschiktheid vanaf 15% aangevuld tot minimaal 70% van je laatste salaris, tot maximaal  
€ 53.701,-. Zorgcentra Meerlanden houdt de premie van 0,4415% maandelijks in op je bruto salaris. 
Bij een bruto maandloon van € 2.000 zal de bruto maandpremie € 8,83 bedragen. Echter, omdat je 
over de premie geen loonheffing betaalt is de netto maandpremie lager, ongeveer € 5,50. Het exacte 
bedrag is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.  
 
Als je gaat deelnemen dan wordt de premie met terugwerkende kracht ingehouden op jouw salaris. 
Hierdoor zal er in de tweede maand twee keer premie ingehouden worden.  
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Waar vind je meer informatie? 
Er is een speciale website met alle achtergrondinformatie en de antwoorden op veel gestelde vragen. 
Over arbeidsongeschiktheid, de collectieve inkomensverzekering, de kosten per periode. Ook kun je 
er vragen stellen aan de helpdesk.  
 
Het adres van de website is: collectieveregeling.nl/zorgcentra-meerlanden/ 
(let op: zonder www). 
 
We hopen natuurlijk dat jullie nooit aanspraak hoeven te maken op deze collectiviteitsregeling, die 
onderdeel vormt van het uitgebreide pakket personeelsvoordelen. Want eerlijk is eerlijk, hoe 
aantrekkelijk ook, dit is iets waarvan je wenst dat je er nooit gebruik van hoeft te maken. We wensen 
jullie dan ook vooral veel gezondheid toe. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
I.S.A. van Weert    
bestuurder 

 

 
 
 
Bijlage: Deelnameverklaring collectieve inkomensverzekering  
  



 

Deelname verklaring collectieve inkomensverzekering 
 
 
Werkgever: R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden 
 
Loonheffingennummer: 813772412L01        
 
Ondergetekende, 
 
 De heer    Mevrouw  
 
Voorletters:            
 
Tussenvoegsels:           
 
Achternaam:            
 
Geboortedatum:           
 
Datum in dienst:           
 
Verklaart hierbij: 
 
 WEL te willen deelnemen aan de collectieve inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid van 
R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden. 
 
 NIET te willen deelnemen aan de collectieve inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid van 
R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden. 
 
Ondertekening 
 
 
Datum:     Plaats:        
 
 
Handtekening werknemer R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden: 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit formulier per e-mail versturen naar HRM@zorgcentra-meerlanden.nl 
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