
Baten per jaar Kosten per jaar Niet gekwantificeerde baten

Kwetsbare inwoner
  (Deels) meeverzekering eigen risico, 
  minder zorgpremie en meer genoten zorg

-  Preventief gezondheidseffect en       
 voorkomen van zorgmijding

Gemeente
  Minder verstrekkingen/ uitvoeringskosten        
  bijzondere bijstand en minder kosten 
  n.a.v. schulden

  Gemeentelijke bijdrage en
   extra uitvoeringskosten

 Effecten gezamenlijke preventieve        
 programma’s met zorgverzekeraars

Zorgverzekeraar
  Hogere premie-inkomsten   Korting op AV en                

  uitvoeringskosten
 Preventief effect: betere toegang tot  
 zorg en gezamenlijke programma’s  
 met gemeenten

Overige partijen   Minder kosten a.g.v. voorkomen schulden - -

De Gemeentepolis is een collectieve aanvullende zorgverzekering voor mensen in een kwetsbare positie

Deelnemers kunnen naast een basisverzekering kiezen voor verschillende op maat gemaakte aanvullende verzekeringen

Door de bijdrage/ korting van gemeenten en zorgverzekeraars kunnen deelnemers zich tegen een relatief lagere premie uitgebreider verzekeren

Uitkomst MKBA
De inzet van de Gemeentepolis leidt tot vier effecten:

De Gemeentepolis

Over MKBA: in een MKBA worden de maatschappelijke baten van een interventie afgewogen tegen de kosten van de interventie. Deze MKBA geeft antwoord op de 
vraag: welke effecten heeft de Gemeentepolis voor de maatschappij vergeleken met een wereld waarin de Gemeentepolis niet bestond? Uitgangspunt voor de analyse 
is dat een gemeente bij afwezigheid van de Gemeentepolis geen andere vorm van ondersteuning voor de minima organiseert ter vervanging van de Gemeentepolis.
De analyse is gebaseerd op de praktijkdata van zorgverzekeraar Menzis.

+€ 229
Maatschappelijke waarde 

per deelnemer per jaar 

1. Effi ciënte 
uitvoering

3. Preventief 
effect minder 
zorgmijding

4. Effectief 
beleid op maat 
voor minima

2. Minder
schulden

Tot 35% minder
aanvragen bijzondere 

bijstand medische kosten

Kwantifi ceren 
momenteel niet mogelijk

Minder zorgmijding leidt tot 
minder zorggebruik en meer 
gezondheid op lange termijn

Kwantifi ceren 
momenteel niet mogelijk
Effectief middel om te 
komen tot domein overstijgende 
samenwerking gericht op minima

Circa 40% minder
betalingsachterstanden

Kosten en baten van de Gemeentepolis

+€213 ?

+€213 ?-€227

+€180 ?

+€83

-€233

Hiervan is €217 gemeentelijke bijdrage


