
Voor het elfde jaar op rij bieden we alle medewerkers van scholen, welke zijn aangesloten bij het 
inkoopcollectief van de Onderwijs Inkoop Groep, vrijblijvend en kosteloos, de mogelijkheid om 
te profiteren van hoge kortingen op zes ziektekostenverzekeringen. 

We stellen alle scholen op de hoogte van de verschillende ziektekostenverzekeringen. Uiteraard 
geldt dit aanbod ook voor medewerkers van het bovenschoolsbestuur. 
 
Omdat wij niet alle scholen bereiken, als gevolg van niet beschikbaar hebben van de 
directie mailadressen, kiezen sommige besturen ervoor om centraal nog een mail te 
sturen naar alle medewerkers. Ook kiezen sommige ervoor om de info op te nemen in een 
communicatie middel. Om die reden ontvangt u deze mail met alle relevante informatie.  
 
De keuze om uw medewerkers te informeren over de ziektekosten collectieven is  geheel aan u. 
Vanuit ons is het een extra service en geen verkoop. De laatste jaren heeft ons geleerd dat 
medewerkers het erg positief ontvangen en veelal tientallen euro´s besparen door enkel het 
collectiviteitsnummer door te geven aan hun huidige verzekeraar. 

Dan volgt nu de inhoudelijk informatie welke u aan uw medewerkers ter beschikking kunt stellen 
door deze mail door te sturen.  

1. Zes ziektekostencollectieven 
 
Samen met QBenefits, biedt de Onderwijs Inkoop Groep maar liefst zes collectieve 
ziektekostenverzekeringen aan. Klik hier om het premie overzicht te downloaden.  
(Klik op de naam van de partij om uw premie te berekenen) 

CZ (Basis 4% korting / Aanvullend 10% korting) Collectief: 3886964 

ONVZ (Basis 5% korting / Aanvullend 10% korting) Collectief: 9461 

Zilveren Kruis (Basis 5% korting / Aanvullend 10% korting) Collectief: 207076844 

Menzis (Basis 5% korting / Aanvullend 9% korting) Collectief: 57805 

VGZ (Basis 5% korting / Aanvullend 15% korting) Collectief: 87711967 

Nationale Nederlanden https://www.ditiszorg.nl/qbenefits  
(Basis 4% korting / Aanvullend 10% korting) 
Kies bij “Ik weet wat ik wil” voor “direct kiezen” en dan Nationale Nederlanden. 

Link naar de vergoedingen van verschillende partijen: 
CZ 
ONVZ 
Zilveren Kruis 
Nationale Nederlanden 
Menzis 
VGZ 

Deelname is vrijblijvend, kosteloos en opengesteld voor alle scholen welke zijn aangesloten bij de 
Onderwijs Inkoop Groep en ook voor leveranciers en relaties van de Onderwijs Inkoop Groep 

2. Ik ben al verzekerd bij CZ / ONVZ / Zilveren Kruis / Nationale Nederlanden / Menzis / 
VGZ. Wat moet ik dan doen om de korting te krijgen? 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonderwijsinkoopgroep.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D2afccf27dd673aa46feb37c61%26id%3D6fdd1d2804%26e%3Df820329961&data=04%7C01%7Civogelzangs%40onderwijsgroepamersfoort.nl%7C9b60e74bd6014782d59708d9b3e94000%7Cdc5fafcc822e44cdac4999208460578b%7C0%7C0%7C637738636674002637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8EqLCn%2Bp9llCxakUuWPLaj2Oc5UcDcNrOZFOTD4QEmE%3D&reserved=0
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Bij voorkeur doet u dit door in te loggen bij uw verzekeraar en het collectiviteitsnummer aan uw 
polis toe te voegen. Bij VGZ en Menzis is dit zelfs de enige manier waarop de collectiviteit kan 
worden toegevoegd. Voor de vier andere verzekeraars kunt u eventueel dit formulier –
Verklaring – invullen en mailen naar zorg@qbenefits.nl. Vul vooral ook uw telefoonnummer in. 
Verzekeraars willen soms rechtstreeks contact opnemen als er aanvullende vragen zijn. 
 
3. Waarom zou ik meedoen? 

1. U geeft uw medewerkers vrijblijvend en kosteloos een kans op voordeel door de informatie 
door te geven. 
2. De dekking is op veel plekken beter dan wanneer u dit individueel afsluit. 
3. U heeft er geen enkel werk van. Alles wordt geregeld door QBenefits. 
 
4. Waar vind ik meer informatie? 

Klik op de bovenstaande naam van verzekeringsmaatschappij om alle informatie te lezen m.b.t. 
de aanbiedingen van deze verzekeraars. U treft op de pagina van verzekeraar ook de 
dekkingsoverzichten. Alle informatie is ook te vinden op de website van de Onderwijs Inkoop 
Groep 

5. Waar kan ik terecht met vragen? 
 
Vragen over de collectieven m.b.t. ziektekostenverzekeringen? Neem voor meer informatie 
contact op met QBenefits – http://www.qbenefits.nl/ – zorg@qbenefits.nl  Telefoon 020-3020091. 
Alle vragen worden afgehandeld door QBenefits. De P&O afdeling wordt dus niet belast met 
vragen. 
Deelname is vrijblijvend, kosteloos en opengesteld voor alle scholen welke zijn aangesloten bij de 
Onderwijs Inkoop Groep en ook voor leveranciers en relaties van de Onderwijs Inkoop Groep 
 
6. Hoe kan ik mijn medewerkers informeren? 

U stuurt deze mail door aan uw medewerkers. Zij kunnen dan via deze mail en links in deze mail 
alle informatie verkrijgen. 
 
Tot slot 

Als Onderwijs Inkoop Groep zijn we voortdurend alert en zoekende naar inkoopvoordeel voor 
aangesloten scholen. Wij spreken de wens uit dat deze deal uw medewerkers zal helpen om ook 
privé op de kosten te besparen. In voorgaande jaren is enthousiast gereageerd op het initiatief. 
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. 
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