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ONVZ is in 1933 opgericht als Onderlinge
Nationale Verzekering tegen Ziekenhuiskosten en is nog steeds een vereniging
zonder winstoogmerk waar het belang van
de verzekerde leden voorop staat. Topkwaliteit van producten en diensten en vrije
keuze in het zorgaanbod zijn onze onderscheidende elementen.
Het was een bijzonder jaar voor onze leden, voor
ONVZ en voor onze medewerkers. Want 2020 was
natuurlijk voor de hele wereld uitzonderlijk door de
coronacrisis. Bij ONVZ hebben we geprobeerd het
zorgveld zo goed mogelijk te ondersteunen door
de zorgen over de financiën en continuïteit weg
te nemen toen de reguliere zorgvraag wegviel. Zo
houden we, ook na corona, de zorg toegankelijk
voor iedereen.

Het was een bijzonder jaar voor
onze leden, voor ONVZ, voor onze
medewerkers en de zorgverleners.
Want 2020 was natuurlijk
voor de hele wereld uitzonderlijk
door de coronacrisis.

Ook probeerden we er te zijn voor onze leden. Zo
konden velen van hen tijdens de lockdown in het
voorjaar rekenen op een belletje van onze collega’s.
Gewoon om een praatje te maken in een tijd waar
verbinding met elkaar moeilijk was. Ook hebben
we hen op andere manieren ondersteund om dit
jaar zo goed en gezond mogelijk door te komen.
Zo gaf oud-topschaatser Jochem Uytdehaage
enkele weken met korte filmpjes dagelijks tips om in
en rond het huis lichamelijk en mentaal fit te blijven.
Op deze manier geven we invulling aan de verenigingsgedachte die ONVZ sinds de oprichting in
1933 kenmerkt.

In 2020 hebben we een ambitieus programma uitgevoerd om de marktpositie van ONVZ te versterken.
Zo hebben we voor het eerst volledig zelfstandig de
zorginkoop gedaan. Daarnaast hebben we maatregelen genomen om onze premiepositie te versterken
en werken we aan het verder verbeteren van onze
klantbediening door onze Lean/Agile-werkwijze te
blijven ontwikkelen.
Een van de maatregelen om de premiepositie te
verbeteren is het invoeren van maximale vergoedingen voor enkele vormen van zorg: wijkverpleging en ggz. Hoewel de meeste verzekerden niets
van deze aanpassing zullen merken, was dit een
grote stap voor ons. Keuzevrijheid zit in het DNA
van ONVZ en iedere beperking daarvan wegen we
daarom zorgvuldig. Wij zijn ervan overtuigd dat we
de juiste koers hebben ingezet om de keuzevrijheid

voor onze leden te kunnen blijven bieden.
Daarbij hebben we succesvol Jaaah geïntroduceerd:
een nieuw label met een scherpe premie, dat zich
richt op mensen die vooruit leven. Een doelgroep
die geen tijd heeft om zich te verdiepen in een zorgverzekering maar wel zeker wil weten dat ze goed
verzekerd is als het onverwachts tegenzit. Daarom
bieden we een duidelijke propositie, met aanvullende verzekeringen die overzichtelijk zijn en die
aansluiten bij de behoeften van deze doelgroep.
Zo hebben we ons aanbod verbreed om nog meer
mensen te kunnen bedienen met onze verzekeringen.
Ook in 2020 hebben leden ons weer goed gewaardeerd, met hoge scores en noteringen in diverse
marktonderzoeken. Wij danken onze verzekerings-
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adviseurs en labelpartners voor het vertrouwen en
de onverminderd goede samenwerking, die we vaak
al vele jaren hebben.
En zeker danken wij ook de collega’s, die zich onder
unieke omstandigheden flexibel en veerkrachtig
hebben getoond. Nagenoeg alle medewerkers
hebben het grootste deel van het jaar volledig vanuit
huis gewerkt. Daarbij zijn zij onze klanten blijven
bedienen op de hoogwaardige en persoonlijke
manier die zij van ons gewend zijn. Een prestatie van
formaat! Wij zijn er daarom, in deze tijd misschien
nog wel meer dan anders, trots op om met hen elke
dag weer te mogen samenwerken en bij te dragen
aan de gezondheid van onze verzekerden.
Houten, 30 april 2021

Raad van bestuur
Jean-Paul van Haarlem
Ivo van Dijk
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In deze rol voerde de raad van commissarissen in
2020 overleg met de raad van bestuur van ONVZ,
met leden van het managementteam, de ondernemingsraad, de raad van afgevaardigden, de chief
financial and risk officer (CFRO), de clustermanager
internal audit, de compliance officer, de actuariële
functie, de externe accountant en toezichthouder
De Nederlandsche Bank (DNB).
De raad van commissarissen behandelt in zijn
toezichthoudende rol onderwerpen als strategie,
planning en begroting, financiële rapportages, risicomanagement (inclusief risicobereidheid), interne
beheersing, beleggingsbeleid en vermogensbeheer, kapitaalbeleid, politieke ontwikkelingen,
ontwikkelingen in de zorg, premievaststelling en het
toezichtskader Solvency II.
Risicomanagement is een vast onderwerp van
bespreking in de raad van commissarissen. De voorbereidende gesprekken vinden plaats in de auditen risicocommissie. Ook wordt in de rapportages
van risicomanagement en internal audit verslag
gedaan van de genomen maatregelen, audits en
aanbevelingen.

De raad van commissarissen
houdt toezicht op het beleid
van ONVZ en
adviseert
de raad van bestuur.

In 2020 is samen met de raad van bestuur in speciale
sessies weer stilgestaan bij belangrijke thema’s voor
ONVZ. Zo is bijvoorbeeld uitgebreid aandacht
besteed aan de zorginkoop, die ONVZ voor 2021
voor het eerst volledig zelfstandig uitvoert, en bij de
hernieuwde positionering van ONVZ. Daarnaast is
door het jaar uitgebreid aandacht besteed aan het
strategische veranderprogramma ONVZ in bewe-

ging, waarbij naast de voortgang ook mogelijke
kansen en risico’s voor ONVZ aan bod kwamen.
Daarnaast is in dit jaar vanzelfsprekend speciale
aandacht uitgegaan naar de coronapandemie. De
regelingen die in samenspraak met de branche
zijn opgesteld, zijn uitgebreid besproken met de
commissarissen. Daarbij is steeds de uitgangspositie van ONVZ gewogen, alvorens te besluiten in
hoeverre ONVZ een bijdrage kon leveren. Ook is
uitgebreid stilgestaan bij het welzijn van de medewerkers toen onder de bijzondere omstandigheden
thuiswerken plots de norm werd.
Ten aanzien van de risico’s die ONVZ loopt, volgde
de raad van commissarissen de opzet en totstandkoming van de Own Risk & Solvency Assessment
(ORSA). Geconstateerd is dat de vermogenspositie
voldoet aan de interne normen en toereikend is om
aan de eisen onder Solvency II te voldoen. Daarbij is
dit jaar voor de eerste keer het voorbereidend crisisplan (VCP) opgesteld, waarmee ONVZ zich voorbereidt op een mogelijke crisissituatie. De commissarissen hebben ook dit proces gevolgd en daarin
geadviseerd.

Interne roulatie externe accountant

In verband met de verplichte interne roulatie van
de externe accountant na een termijn van maximaal
vijf jaar, is tijdens de jaarvergadering 2020 afscheid
genomen van de heer Verhagen van EY als externe
accountant. De heer Eveleens van EY is met ingang
van boekjaar 2020 de heer Verhagen opgevolgd als
externe accountant.

Financiële verslaglegging
De raad van bestuur heeft de raad van commissarissen geïnformeerd over de wijze waarop de
kwaliteit en betrouwbaarheid van de financiële
verslaglegging worden bewaakt. Op basis van deze
informatie en op basis van de rapportage van de
externe accountant is de raad van commissarissen
van mening dat de raad van bestuur op adequate
wijze invulling heeft gegeven aan zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de financiële informatievoorziening.  
De jaarrekening over 2019 is in de vergadering van
26 maart 2020 besproken, beoordeeld en vastgesteld. De audit- en risicocommissie heeft hierin
het voorwerk verricht en vragen en opmerkingen
besproken met de raad van bestuur, de CFRO, de
clustermanager internal audit en de externe accountant. De bespreking in de vergadering vond plaats
mede aan de hand van het accountantsverslag en
de managementletter van de externe accountant,
Ernst & Young. De eindverantwoordelijke accountant, die vanaf het boekjaar 2015 is benoemd, was
hier ook bij aanwezig.

Audit- en risicocommissie

De audit- en risicocommissie monitort het gehele
spectrum van financiële en niet-financiële risico’s.
De commissie vergaderde viermaal, waarvan tweemaal in aanwezigheid van de externe accountant.
De commissie had regelmatig contact met de CFRO
(die tevens de risicobeheerfunctie vervult), met de
clustermanager internal audit, de actuariële functie
en de externe accountant.
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Naast het periodiek bespreken van de riskmonitorrapportage is uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkeling van de Solvency Capital Requirement-ratio, het
vereveningsresultaat en de schadelast op de aanvullende verzekeringen. Ook het beleggingsbeleid en
het kapitaalbeleid kwamen aan de orde.
De begroting en de premievaststelling zijn
besproken aan de hand van een inventarisatie van
mogelijke risico’s die zijn verwerkt in een scenarioanalyse. Ook de uitkomsten van de ORSA 2020 zijn
hierbij betrokken.
De begin 2020 aangetreden clustermanager internal
audit deed verslag van haar werkzaamheden en
bevindingen. Ook is het het jaarplan internal audit
besproken.
Gedurende het jaar zijn periodiek gesprekken
gevoerd tussen de voorzitter van de audit- en risicocommissie, de CFRO en een lid van de raad van
bestuur.

Vergaderingen van de raad van
commissarissen
De raad van commissarissen heeft in 2020 volgens
schema viermaal vergaderd. Deze bijeenkomsten vonden plaats in aanwezigheid van de raad
van bestuur. Naast deze vergaderingen zijn er vijf
themasessies gehouden.
Daarnaast heeft de raad van commissarissen enkele
malen buiten de aanwezigheid van de raad van
bestuur vergaderd. De raad van commissarissen

heeft in 2020 meerdere malen overlegd met DNB.
Gedurende het jaar hebben de voorzitter van de
raad van commissarissen en de voorzitter van de
raad van bestuur periodiek gesprekken gevoerd.
Tevens heeft de raad van commissarissen in 2020
evaluatiegesprekken gevoerd met ieder lid van de
raad van bestuur.
Ook hebben leden van de raad van commissarissen
meermaals gesproken met de ondernemingsraad
inzake onder meer de strategie, cultuur en medewerkersbetrokkenheid.

Remuneratie/beloningsbeleid

Gezien de beperkte omvang van de raad is ervoor
gekozen om geen aparte remuneratiecommissie in
te stellen en de taken van een dergelijke commissie
uit te voeren als collectief.
De raad van commissarissen evalueert het belonings- en declaratiebeleid voor de raad van bestuur
en controleert of is voldaan aan de regels voor
een beheerst beloningsbeleid. Tevens is kennisgenomen van de periodieke verantwoording omtrent
de declaraties.

Relatie en samenwerking met de raad van
afgevaardigden
De raad van commissarissen is als bestuur van
Vereniging ONVZ nauw betrokken bij de raad van
afgevaardigden. De vier vergaderingen van de raad
van afgevaardigden in 2020 zijn steeds bijgewoond
door meerdere commissarissen. In deze vergaderingen werd aandacht besteed aan en gesproken

over zaken die de verzekerden van ONVZ raken,
zoals het zorginkoopbeleid, de communicatie met
verzekerden en de wijzigingen van de producten. In
zijn vergadering van 23 april 2020 keurde de raad
van afgevaardigden de jaarrekening van Vereniging ONVZ goed en verleende hij decharge aan het
bestuur van Vereniging ONVZ voor het gevoerde
beheer.

Onafhankelijkheid en geschiktheid

Alle leden van de raad van commissarissen gelden
als onafhankelijk op basis van de criteria uit de
Nederlandse Corporate Governance Code. ONVZ
hanteert deze normen omdat ze maatschappelijk op
een breed draagvlak kunnen rekenen.

Erkentelijkheid

De leden van de raad van commissarissen spreken
naar alle medewerkers van ONVZ hun grote waardering en dank uit voor hun bijdrage aan de in 2020
bereikte resultaten.
Houten, 30 april 2021

Raad van commissarissen
Louise Gunning-Schepers
Iris van Bennekom-Stompedissel
Willem Geerlings
Edgar Koning
Sabijn Timmers-Janssen
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2020 was, ook zonder de coronacrisis, al een
bijzonder jaar voor ONVZ. En dus ook voor
de raad van afgevaardigden van ONVZ.
De coronapandemie die vanaf maart over Nederland spoelde, had ook gevolgen voor het functioneren van de raad van afgevaardigden. Er kon niet
meer fysiek in één ruimte worden vergaderd, maar
bijeenkomsten moesten via Microsoft Teams plaatsvinden.

Een bemiddelende rol

Hoewel vergaderen op afstand wel efficiënt is, is
het lastiger om informeel te overleggen en elkaar
even bij te praten. In 2019 is een nieuwe raad van
afgevaardigden van start gegaan, met de ambitie
om meer in contact te treden met de achterban,
de verzekerden. Dat hebben we het afgelopen jaar
dan ook gedaan. Zo hebben we in de nieuwsbrief
van ONVZ leden opgeroepen om ons te benaderen
als ze ergens vragen over hadden. Daar is goed op
gereageerd, en we hebben in een aantal kwesties
een bemiddelende rol kunnen spelen.

‘Ondanks corona zijn we
positief over
2020’

Bij ideeën en klachten van onze leden is de dagelijkse vertegenwoordiging van de raad van afgevaardigden vorig jaar veel actiever geworden. Als
raad van afgevaardigden bepalen we natuurlijk niet
hoe ONVZ omgaat met klachten. Wel kunnen we de
organisatie een spiegel voorhouden. We hebben
veel contact met de raad van bestuur, maar ook met
medewerkers van ONVZ. Dat gaat naar ons idee
heel goed. We hebben ook de indruk dat ONVZ

graag heeft dat we meekijken. Zo versterk je elkaar.
In 2021 willen we aan deze initiatieven graag een
vervolg geven.
We hebben ook een sessie georganiseerd over de
persoonlijke gezondheidsomgeving. Dat is een app
waarmee iedere verzekerde zijn of haar medische
gegevens bij de hand heeft: van bloedgroep en
vaccinaties tot de medicijnen die iemand gebruikt.
Dat was vóór corona best een heikel thema, maar
is het afgelopen jaar helemaal op de achtergrond
geraakt. Toch denken we dat dit na corona weer
belangrijk wordt.

ONVZ moet nog sterker de sterke punten
uitdragen
Verder hebben we meegedacht over de grote veranderingen binnen ONVZ in 2020, zoals het invoeren
van maximale tarieven op enkele zorgsoorten en het
aanscherpen van het profiel van ONVZ als premiumzorgverzekeraar. Met name over de communicatie
met verzekerden hebben we advies gegeven. We
zijn ook van mening dat ONVZ nog sterker moet
uitdragen dat het de zorgverzekeraar is met veel
keuzevrijheid en de meest uitgebreide dekkingen,
en hier ook pal voor staat.
Als raad hebben we verder regelmatig gesproken
over de manier waarop ONVZ omgaat met de
effecten van corona, zich opstelt richting zorgverleners en natuurlijk hoe het zijn verzekerden informeert en ondersteunt in deze periode.
Ondanks corona zijn we positief over 2020.

We hebben ons kunnen inzetten voor de verzekerden, al hadden we dit zonder de pandemie
wellicht nog uitgebreider kunnen doen. In 2021
zullen we doorgaan op de ingeslagen weg.
Houten, 30 april 2021

Raad van afgevaardigden
Rob Barnasconi
Hans Blaauwbroek
Chris Borgdorff
Frans Brouwer
Mariël Casparie
Erik Geels
Jan van Heijningen
Erik Hessels
Yme-Jan Hofstee
Madelein Holm
Kirsten Kouwen-Lubbers
Arend-Jan Nijhuis
Tanja Ninkovic
Michael Rutgers
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Wij bieden hun de best mogelijke service en
zij hebben optimale vrijheid als zij een arts
of ziekenhuis kiezen. In dit kader introdu-

ceerden wij ook in 2020 weer verschillende
innovatieve verzekeringen.

4.1 Kernactiviteiten
ONVZ biedt zorgverzekeringen aan onder de namen
ONVZ, VvAA zorgverzekering, PNOzorg en, sinds
het najaar van 2020, Jaaah. Deze labels richten zich
elk op een eigen doelgroep. Het totale marktaandeel van ONVZ kwam in 2020 uit op 2,4 procent.
ONVZ biedt individuele en collectieve zorgverzekeringen aan, maar ook dienstverlening zoals JobFit
en de ZorgConsulent. Aspirant-verzekerden kunnen
verzekeringen direct bij ONVZ afsluiten, maar ook
via collectiviteiten, vergelijksingswebsites en verzekeringsadviseurs.

4.2 Onze waarden

ONVZ is een organisatie
zonder winstoogmerk.
Het belang van onze verzekerden staat steeds voorop.

ONVZ heeft heldere waarden, zowel voor onze
verzekerden als voor onszelf. Een persoonlijke benadering van onze verzekerden en een uitstekende
dienstverlening zien er volgens deze waarden als
volgt uit:

Deskundig

Met verstand van zaken en professioneel taken
uitvoeren. Op de hoogte zijn van de nieuwste
ontwikkelingen in de markt en in het vakgebied.

420.900

gemiddeld aantal
verzekerden

4 Labels

ONVZ, Jaaah, PNOzorg,
VvAA zorgverzekering

1.281,0

omzet in miljoenen
euro’s

2,4%
marktaandeel

2,70

bezoeken website
in miljoenen

Persoonlijk

Durf

Je verdiepen in de ander, contact weten te maken
en integer handelen. In staat zijn in te spelen op
behoeftes zodat het voelt als maatwerk. Jezelf laten
zien.

Proberen en leren. Beter willen worden en daarom
nieuwe dingen doen die nog niet eerder zijn
gedaan. Besluitvaardig en risicobewust. Snel starten
en stoppen als dat nodig is.

Stijlvol

Wendbaar

Verzorgd, met oog voor detail en duurzaamheid. Op
een elegante manier handelen, met aandacht voor
hoe je overkomt. Smaakvol, verfijnd.

Openstaan voor verandering. Actief kunnen en
willen meedenken en snel meebewegen. In staat
zijn om slim in te spelen op ontwikkelingen. Veranderingen zien als een kans, niet als een bedreiging.
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ONVZ-verzekerden geven ons gemiddeld een 8,2

4.3 Productoverzichten

Verzekerden van ONVZ zijn zeer tevreden over hun zorgverzekeraar. Dat blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen van marktonderzoeksbureau MarketResponse. Meer over dit onderwerp in
het hoofdstuk Verzekerden.

ONVZ en zijn omgeving

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is voor ons erg belangrijk. ONVZ is een vereniging
zonder winstoogmerk en hecht veel waarde aan het individu en aan zijn omgeving. Daarbij zetten wij
ons uiteraard ook in voor de duurzame gezondheid van onze verzekerden en maken wij ons sterk voor
een gezond(er) Nederland. Juist ook tijdens de coronapandemie. Lees hierover meer in het volgende
hoofdstuk, ONVZ en zijn omgeving.

4.4 Enkele belangrijke veranderingen in 2020
Omdat ONVZ zich richt op doelgroepen die waarde
hechten aan autonomie, geven we onze verzekerden optimale vrije zorgkeuze. Dit hebben we dit
jaar ook aangescherpt in onze vernieuwde positionering: ONVZ biedt een hoogwaardige zorgverzekering met buitengewoon veel vrijheid. Dit is in de
campagne vertaald naar ‘Wees vrij’ (zie ook paragraaf 6.10).
Met het strategische programma ONVZ in beweging
(daarover meer in paragraaf 4.7) hebben we vanaf
2021 ook de productportfolio aangescherpt. In de
basisverzekering hebben we voor wijkverpleging en
voor ggz maximale tarieven ingevoerd voor niet-gecontracteerde aanbieders. Daarnaast hebben we de
aanvullende verzekeringen beter afgestemd op de
behoeftes van al onze verzekerden.

Jaaah basis

Jaaah fysio

Jaaah tand

Jaaah tand bij
een ongelukje

De brutopremie van de basisverzekering is in 2021
met 1,12 procent beperkt gestegen. Bij de aanvullende verzekeringen varieert de prijswijziging van
een daling van 18 procent tot een stijging van
5,1 procent.
Werkgevers en verzekeringsadviseurs zijn ook

in 2020 de belangrijkste distributiekanalen voor
ONVZ. Naast de proposities op basis van preventie
en vitaliteit hebben we in 2020 uitvoerig onderzoek
gedaan naar de behoeftes en kansen bij deze doelgroepen. Dat jaar hebben we daarom al een nieuw
product geïntroduceerd: Werkfit. Verzekerden bij
een werkgeverscollectief krijgen hierbij gratis extra
dekking voor onder andere fysiotherapie. Op basis
van de onderzoeken gaan we de zakelijke proposities in 2021 verder verstevigen.

4.5 ONVZ als gezondheidsverzekeraar
Ben je ziek of heb je een (chronische) aandoening?
Dan wil je graag beter worden. Dan wil je geholpen
worden door de beste professionals, die je zelf kunt
kiezen. Onze verzekerden zijn verzekerd van de beste
zorg, van de beste dekking en van de beste service.
En dat al meer dan 85 jaar.
Maar ben je gezond, dan wil je dat ook graag blijven.
Daarom vinden we het bij ONVZ niet alleen belangrijk dat verzekerden die ziek zijn de zorg krijgen die zij
nodig hebben, maar ook dat gezonde verzekerden
gezond blijven. Daarom biedt ONVZ naast verzekeringen ook diensten aan op het gebied van gezond-

heid. Bij deze diensten, die onder andere gericht
zijn op preventie en begeleiding, is een belangrijke
rol weggelegd voor de ONVZ ZorgConsulent. Zo
kunnen verzekerden bij de ZorgConsulent jaarlijks
een gratis gezondheidscheck aanvragen of hulp
krijgen als ze willen afvallen, stoppen met roken of
op een andere manier hun leefstijl willen veranderen
(zie ook paragraaf 6.1).
Ten slotte volgt ONVZ nieuwe ontwikkelingen in
de zorg op de voet. Zo kan ONVZ zijn verzekerden
toegang tot goede zorg bieden en tegelijkertijd de
zorgkosten beteugelen. Lees hier meer over in het
hoofdstuk Verzekerden.

4.6 ONVZ als vereniging

ONVZ is een vereniging zonder winstoogmerk.
Bij ONVZ is een hoofdverzekerde met een
basisverzekering lid van Vereniging ONVZ.
Die vereniging is eigenaar van de zorgactiviteiten
van ONVZ. We hebben de afgelopen jaren hard
gewerkt om dit nog meer bij onze verzekerden
onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld in onze
nieuwsbrief, op onze website en door een ledendag
te organiseren.
Vereniging ONVZ heeft onder meer een raad van
afgevaardigden. Die vertegenwoordigt de leden en
is de afgelopen jaren grondig veranderd en verder
geprofessionaliseerd. De raad van afgevaardigden
adviseert over zaken die de leden raken, zoals de
communicatie, de zorginkoop en de inhoud van de
aanvullende verzekeringen. Lees hierover meer in
hoofdstuk 3 (Van de raad van afgevaardigden) en in
paragraaf 10.1.
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Wat maakt ons een organisatie zonder winstoogmerk? ONVZ heeft geen aandeelhouders en zorgt
ervoor dat de inkomsten en uitgaven zo veel mogelijk in balans zijn. Van de premie die wij ontvangen,
betalen we bijvoorbeeld operaties en medicijnen.
Een klein deel gebruiken we om onze organisatie
draaiende te houden.
Als blijkt dat in een jaar zorg minder kostte dan we
vooraf hadden ingeschat, geven we het geld dat
we overhouden het jaar erna terug aan onze verzekerden. Helaas was in 2020, net als het jaar ervoor,
van geld teruggeven geen sprake. De zorgkosten, en
dus ook de premie, zullen naar verwachting blijven
stijgen. Toch doen we er alles aan om ervoor te
zorgen dat de zorg toegankelijk blijft en van hoge
kwaliteit, met veel keuzevrijheid.
Dat de zorgkosten stijgen heeft een aantal oorzaken:

Vergrijzing

In Nederland worden we steeds ouder. En ouderen
hebben relatief veel zorg nodig.

Nieuwe technologieën

Nieuwe behandelingen en geneesmiddelen zijn vaak
prijzig.

Ongezonde leefstijl

Nederlanders leven ongezond(er). Zo hebben steeds
meer mensen overgewicht. Meer bewegen en
gezond eten zorgt voor een betere gezondheid en je
voelt je ook nog eens beter.
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Vrije zorgkeuze
Verzekerden van ONVZ hebben voor veruit de
meeste zorgsoorten de vrijheid om zelf te bepalen
in welk ziekenhuis en door welke arts zij zich laten
behandelen. Dat kost iets meer.

Ondoelmatige zorg

ONVZ wordt, net als andere zorgverzekeraars,
steeds vaker geconfronteerd met ondoelmatige zorg
– overigens door een kleine groep zorgverleners.
Over dit onderwerp is bijvoorbeeld ook veel gepubliceerd door het journalistieke onderzoeksplatform
Follow the Money. Zie voor meer informatie hierover
de hoofdstukken ONVZ en zijn omgeving en De zorg
van ONVZ.
ONVZ heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om
de kosten voor behandelingen en medicijnen in
evenwicht te brengen met de inkomsten. Tot 2019
gaven we geld uit ons eigen vermogen terug aan
onze verzekerden, waardoor onze verzekerden de
stijgende zorgkosten maar beperkt terugzagen in de
vorm van een hogere premie. De zorgkosten stegen
dus door, maar de premie steeg (veel) minder hard
dan anders het geval zou zijn geweest.
Vergeleken met andere zorgverzekeraars heeft
ONVZ op deze manier jarenlang veel teruggegeven uit het eigen vermogen. Maar dat teruggeven konden we niet oneindig blijven doen. We
moeten namelijk voldoende vermogen overhouden
om eventuele tegenvallers op te vangen. Alleen zo
blijven verzekerden ook in de toekomst verzekerd
van onze dienstverlening. In 2019 en 2020 hebben

we dan ook een kostendekkende premie gevraagd
aan onze verzekerden.

ONVZ in beweging had in 2020 verschillende
thema’s.

Tegelijkertijd hebben we onze pakketten aantrekkelijk gemaakt voor een zo groot mogelijke groep
verzekerden. Ook kunnen zij, voor veruit de meeste
zorgsoorten, zelf blijven kiezen in welk ziekenhuis
en door welke arts zij willen worden behandeld. Die
keuzevrijheid bieden we al sinds onze oprichting in
1933.

Premium positionering

De zorg kan soms onoverzichtelijk zijn. Wanneer
onze verzekerden behoefte hebben aan eerlijk en
deskundig advies, bijvoorbeeld bij het kiezen van
een zorgverlener, kunnen zij met een gerust hart
terecht bij een van onze ZorgConsulenten. Van
alle verzekerden in Nederland zijn verzekerden van
ONVZ er bovengemiddeld vaak van overtuigd dat
hun verzekeraar een eerlijk en volledig antwoord
geeft. Verzekerden beoordelen dekking van de
de zorgverzekering van ONVZ met een 8,0, tegen
gemiddeld een 7,7. Daarmee staat ONVZ opnieuw
in de top-3. Dat blijkt uit de Klantenmonitor Zorg
2020.

4.7 Speerpunten in 2020
In 2019 heeft ONVZ een groot programma opgestart: ONVZ in beweging. Dat programma moet
ons klaarmaken voor de komende jaren en ervoor
zorgen dat ONVZ weer de premiumzorgverzekeraar is met onderscheidende kenmerken. Ondanks
de coronapandemie hebben wij het programma in
2020 grotendeels succesvol kunnen voorzetten.

ONVZ wil voortbouwen op zijn sterke naam en een
uniek en relevant aanbod voor de klant in de markt
zetten, om zo het premiumsegment nog beter te
bedienen. De verzekerde ontvangt met onze premiumpropositie een service, een app, producten
en vrije keuze die stuk voor stuk bij de bovenkant
van de markt horen. De najaarscampagne in 2020,
‘Wees vrij’, was een uiting van deze positionering.
Lees hier meer over in paragraaf 6.11.

we onder meer een combinatiepolis ingevoerd. Een
combinatiepolis is een combinatie tussen een restitutiepolis en een naturapolis. Bij een combinatiepolis
geldt in principe hetzelfde als bij een restitutiepolis,
maar bij bepaalde zorgsoorten kan de verzekeraar
een maximale vergoeding instellen, net zoals bij een
naturapolis. In het geval van ONVZ houdt dit in dat
er maximale tarieven gelden voor ggz en wijkverpleging. Ook hebben we onze aanvullende verzekeringen nog eens tegen het licht gehouden om
te kijken of ze nog wel aansloten bij de wensen van
onze verzekerden. Die verzekeringen zijn vervolgens
hierop aangepast.

Jaaah

Verlaging beheerskosten

Voor verzekerden die een eenvoudige maar
goede zorgverzekering willen, lanceerde ONVZ in
november 2020 het label Jaaah. Jaaah biedt een
naturabasisverzekering en, voor wie dat wil, twee
eenvoudige aanvullende verzekeringen. Ook vindt
alle communicatie bij Jaaah in principe plaats via de
app. Lees hier meer over in paragraaf 4.8.

Vergroten organisatiekracht

We willen de klant nog beter en sneller bedienen,
op steeds efficiëntere wijze. Behalve tot hogere
tevredenheid bij klanten moest dit leiden tot interne
besparingen en daarmee tot lagere kosten.

Het verbeteren van de premiepositie

De concurrentie tussen zorgverzekeraars gaat steeds
meer over de hoogte van de premie. Dus moeten
we er als ONVZ voor zorgen dat we onze premie zo
scherp mogelijk kunnen stellen. Daarvoor hebben

De premie die onze verzekerden betalen, wordt
voor het grootste deel bepaald door de zorgkosten.
Ook de kosten die wij als organisatie maken, worden
betaald uit de premie. We zien dat deze kosten bij
de meeste zorgverzekeraars dalen. Om onze premie
aantrekkelijk te houden voor onze verzekerden, is
het dus belangrijk dat ook ONVZ de organisatiekosten verder verlaagt.

Marktconforme zorginkoop

Tot en met 2019 kocht ONVZ samen met andere
zorgverzekeraars zorg in via VRZ Zorginkoop. In
2020 deden we de zorginkoop voor het volgende
jaar (2021) voor het eerst volledig zelfstandig.
Een knappe prestatie, waar hard aan is gewerkt.
De succesvolle zorginkoop in 2020 is geen garantie
voor de toekomst: om aansluiting bij de markt
te houden moeten we blijven inzetten op goede
samenwerking met zorgaanbieders, op slimme inno-

vaties en op datagestuurd werken. Lees hier meer
over in paragraaf 9.2.

4.8 Jaaah

De zorgverzekering zonder gedoe

Voor mensen die simpelweg een eenvoudige, maar
goede zorgverzekering willen, lanceerde ONVZ eind
2020 het label Jaaah.
Deze nieuwe zorgverzekering is er voor mensen die
eenvoudig, maar goed verzekerd willen zijn. Jaaah
biedt een natura basisverzekering. Ook biedt Jaaah
twee eenvoudige aanvullende verzekeringen: een
fysiotherapiedekking voor maximaal zes behandelingen per kalenderjaar, en een aanvullende tandverzekering tot maximaal 250 euro per kalenderjaar.
Ook krijgen verzekerden bij de basisverzekering
gratis een tandongevallenverzekering. Die vergoedt
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alle tandartskosten die het directe gevolg zijn van
een ongeval tot 10.000 euro per kalenderjaar.
Jaaah is een digitale verzekering. Daarom gaat alles
via de app. Zo heeft de verzekerde zijn of haar zorgverzekeringsgegevens altijd bij de hand.
Zo kan deze in de app:
• de verzekering bekijken tijdens een work-out
• de gegevens wijzigen terwijl hij of zij op de trein
staat te wachten
• direct inzien welke zorg en welke zorgverleners
Jaaah vergoedt
• de status van declaraties bekijken
• even overleggen met onze medewerkers via
chat of WhatsApp
De campagne was volledig online, het merk is
immers ook volledig digitaal en werd naar tevredenheid afgesloten. Daarbij is zowel direct geworven
via de eigen website (jaaah.nl) en social media als
samengewerkt met vergelijkingswebsites, influencers en affiliate partners.

4.9 Werkfit
Extra dekking voor werknemers
ONVZ lanceerde in het najaar 2020 een nieuwe
module voor werknemers van bedrijven met een
collectieve verzekering: Werkfit. Deze gratis module
krijgt iedere werknemer/deelnemer met een aanvullende verzekering bij ONVZ (van Startfit tot en met
Superfit). De werknemers van een bedrijf zijn hierdoor extra verzekerd voor fysiotherapie en psychologische zorg.

We ondersteunen de verzekerde ook door de
mogelijkheid te bieden voor een preventief medisch
onderzoek of het aanbieden van een cursus tegen
stress. Vooral in deze tijden van thuiswerken vindt
ONVZ het belangrijk om werknemers te ondersteunen om hen zo gezond en gelukkig mogelijk
te houden. Werkfit ondersteunt hierbij zowel werknemer als werkgever. De module kon worden afgesloten vanaf 1 januari 2021.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft bij
ons een hoge prioriteit. Zowel bij het verbeteren van
de zorg in Nederland als op het gebied van goed
werkgeverschap en milieu. En natuurlijk zetten wij
ons ook in voor de duurzame gezondheid van onze
verzekerden. ONVZ verandert, vaak in interactie
met de omgeving.

5.1 Over onze rol tijdens corona
2020 was voor praktisch iedereen uitzonderlijk door
de coronacrisis. Het zorgde onder meer voor een
grote belasting van de zorg, veel druk op gezinnen
en de pandemie had ook grote economische
gevolgen. Bij ONVZ hebben we geprobeerd de
zorg, onze leden en onze collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo geven we invulling aan
onze rol als zorgverzekeraar in moeilijke tijden als
deze. Elders in dit hoofdstuk, en in de verschillende
andere hoofdstukken, leest u hier meer over.

Bij ONVZ kijken we niet alleen
naar onze verzekerden, maar ook
naar de omgeving waarin zij leven.
Tijdens de coronapandemie
misschien nog wel
meer dan anders.

5.2 Farmaceutische sector 		
gevraagd mee te helpen bij
bestrijding coronavirus
Een groep van meer dan veertig investeerders
uit binnen- en buitenland, waaronder ONVZ, riep
in april 2020 de farmaceutische industrie op tot
internationale samenwerking bij de bestrijding van
het coronavirus. Samen vertegenwoordigen deze
partijen een vermogen van 1.900 miljard euro.
De achterliggende gedachte achter de oproep was
dat wij alleen samen het coronavirus de baas kunnen.

Daarom riep ONVZ als betrokken aandeelhouder de
farmaceutische sector op de handen ineen te slaan
en het maximale te doen om de verspreiding van
het virus en de gevolgen daarvan wereldwijd tot het
minimum te beperken.
De deelnemende vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars constateerden dat
de farmaceutische industrie op dit moment veel
doet om het coronavirus te bestrijden, maar dat er
helaas ook voorbeelden waren waarbij financiële
en concurrentieoverwegingen op de korte termijn
domineerden. Dit ging ten koste van de beste
bestrijding van het virus.
De groep van betrokken aandeelhouders, waaronder ONVZ, vond financiële overwegingen op dat
moment minder belangrijk dan de uitdaging om
het coronavirus zo snel mogelijk onder controle te
krijgen. De oproep was wereldwijd gericht aan meer
dan vijftien grote farmaciebedrijven, zoals Roche,
Gilead en Johnson & Johnson.

5.3 Onderzoek naar gezondheid
Nederlanders tijdens corona
In opdracht van ONVZ onderzocht onderzoeksbureau Motivaction eind maart 2020 onder 1.044
Nederlanders de gevolgen van de coronapandemie
op dat moment. Dit onderzoek werd breed opgepikt in de media. Zo sprak ONVZ-bestuursvoorzitter Jean-Paul van Haarlem naar aanleiding van dit
onderzoek op BNR over thuiswerken tijdens corona.

Een groot deel van de Nederlanders bleek op dat
moment gezonder te zijn gaan leven. Ondanks de
beperkende maatregelen was 20 procent sinds
de thuiswerkmaatregelen meer gaan bewegen en
gezonder gaan eten. Wel viel de afname van sociale
contacten veel mensen zwaar: een kwart van de
Nederlanders voelde zich eenzaam.
Wel ervoer de helft door de situatie meer stress, de
andere helft juist niet. Ook had de ene helft van de
mensen meer tijd om te ontspannen en de andere
helft juist niet. Een kwart van de Nederlanders had
inmiddels online beweegmogelijkheden ontdekt.

5.4 Ziekenhuis Tergooi en ONVZ
werken samen bij aanbieden
sneltesten
Met ziekenhuis Tergooi in de regio Gooi en Vechtstreek ging ONVZ in november 2020 onderzoeken
of zorgpersoneel van het ziekenhuis in het werk baat
heeft bij het inzetten van sneltetsten.
Een snellere testuitslag zou ertoe moeten leiden dat
essentiële zorgmedewerkers minder snel uitvallen.
De gedachte erachter is dat een sneltest het verschil
kan maken tussen het gewoon kunnen beginnen
aan je werkdag of het moeten missen van een aantal
diensten omdat je thuis de uitslag van de gebruikelijke PCR-test moet afwachten.
Tergooi is gevestigd in een regio waar veel ONVZ-verzekerden wonen. Daardoor was het logisch om juist
daar deze samenwerking aan te gaan. Met de inzet
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van de sneltesten kon goed onderzocht worden of
een slimme logistiek en bewaking van de kwaliteit
konden leiden tot een snellere testuitslag.

In de serie De Vitaalste Thuiswerkplek gingen ONVZ
en De Ondernemer (een uitgave van DPG Media)
samen op zoek naar het antwoord op die vraag.

Bijdragen aan continuïteit van zorg
ONVZ wilde met het aanbieden van deze sneltesten
voor het zorgpersoneel van Tergooi bijdragen aan
de continuïteit van zorg en de veiligheid van het
personeel en patiënten in deze regio.

Zo liet Arie Boomsma zien hoe je met een bureaustoel
een work-out doet. Ook riepen we mensen op om
met de hashtag #vitaalthuis hun eigen thuiswerktips
te delen op Twitter, Instagram of TikTok. Deelnemers
maakten kans op een work-out voor vijf personen
met Arie Boomsma.

Tergooi onderzocht verder of het mogelijk was om
binnen de regio Gooi en Vechtstreek ook structureel sneltesten aan te bieden aan huisartsen, ambulancepersoneel en andere beroepsgroepen die 24
uur per dag in touw zijn. Juist voor deze groep is het
belangrijk om snel en betrouwbaar duidelijkheid te
hebben over een eventuele besmetting.

5.5 De Vitaalste Thuiswerkplek
Elk jaar gaat ONVZ op zoek naar Het Vitaalste Bedrijf
van Nederland. Het jaar 2020 verliep echter anders
dan gepland.
De coronacrisis heeft grote impact op werkgevers
én werknemers. Het beïnvloedt onze manier van
werken, ons sociale leven en onze fysieke en mentale
gezondheid. Daarom gingen we het afgelopen jaar
niet op zoek naar het vitaalste bedrijf van Nederland, maar naar De Vitaalste Thuiswerkplek.
Het uitgangspunt was: het is in dit stadium van de
pandemie vaak nog noodzakelijk, maar ook als we
straks weer naar kantoor kunnen, zal er veel meer
worden thuisgewerkt. Maar hoe blijf je daarbij vitaal?

De Vitaalste Thuiswerkplek was een initiatief van
ONVZ en De Ondernemer, in samenwerking met
Lifeguard en thuiswerkenistopsport.nl.

Input

5.6 Borging in de maatschappij

Creatie

Output
Sociaal

Toelichting

In dit schema is te zien hoe ONVZ waarde toevoegt voor
zijn verzekerden, partners en medewerkers, en dat wij
dit doen op sociaal, economisch en milieugebied. ONVZ
voert de dialoog met stakeholders en betrekt de uitkomsten hiervan bij het bepalen van zijn visie, strategie en
doelen. Bij het bereiken van die doelen neemt ONVZ de
potentiële risico’s in acht. Risico’s die de vastgestelde
grenzen overschrijden, worden afgedicht met (aanvullende) beheersmaatregelen.  
ONVZ is op sociaal gebied onder meer uniek in zijn
specifieke inzet op preventie. We zijn er niet alleen voor
onze leden als ze zorg nodig hebben, maar ook als ze
willen werken aan gezond blijven of worden. Op economisch vlak weegt ONVZ behalve financiële criteria ook
sociale, corporate governance- en milieuoverwegingen
mee in zijn beleggingsbeleid.

Leden

Sociaal

Onze leden bewust maken van hun
gezondheid, hen aanzetten tot
gezond leven en zo bijdragen
aan een gezonder Nederland.

Leden

Onze leden zijn leidend in onze
vereniging en leveren door hun input
vanuit de ledenraad invloed op de
koers van ONVZ.

Partners en stakeholders

Input stakeholders

Samen met partners van ONVZ door
middel van innovatie meerwaarde
leveren voor onze leden en de
maatschappij.
Samen met partners goede zorg
betaalbaar en beschikbaar houden.

Partners en stakeholders

Goede en betaalbare zorg. Ondersteuning door middel van gezonde
initiatieven.
Investeren in innovaties die zelfredzaamheid en zelfmanagement
bevorderen.

Strategie

Medewerkers

Investeren in preventie.

Medewerkers

Kennis en inzet van onze medewerkers.

Goed ontwikkelde medewerkers die
met plezier naar hun werk gaan.

Doelen en
risicomanagement

Duurzame inzetbaarheid.

Economisch
Economisch
Financieel

Financieel

Activiteiten

Premiegelden, belegd vermogen,
meerwaarde partners.

Zo betaalbaar mogelijke premie.
Duurzaam beleggen van vermogen.
Transparantie in besteding van de
premies.
Betrouwbare financiële dienstverlening.

Prestaties
Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en milieu

Milieu zo min mogelijk belasten.

Duurzaam inkopen.

Duurzame inzetbaarheid van leden
en medewerkers én duurzame
omgeving (zoals milieu, gezonde
omgeving) bevorderen.

Faciliteren ontwikkeling van
duurzame samenleving, waarin
bewuste en goede gezondheidskeuzes centraal staan.
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Sociale impact
Sociale impact is de impact van ONVZ op mensen:
leden van ONVZ en onze medewerkers. Als zorgverzekeraar voegen we op diverse manieren waarde toe
voor onze verzekerden. Dat begint met de inkoop
van goede zorg. Het feit dat ONVZ zorg inkoopt,
betekent uiteraard geen beperking van de keuzevrijheid die zo kenmerkend is voor ONVZ. Verzekerden
hebben, met uitzondering van de zorgsoorten wijkverpleging en ggz, altijd de keuze om zorg af te
nemen bij de zorgverlener in Nederland van hun
keuze.
Samen met zorgaanbieders ondernemen we initiatieven om de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar te
houden. Zo hebben wij een contract met HartWacht:
op die manier hoeven hartpatiënten niet meer voor
een hartfilmpje naar het ziekenhuis maar kunnen ze
dat thuis zelf maken. Ook is ONVZ in 2020, samen
met Voeding Leeft, doorgegaan met de pilot Keer
Diabetes2 Om. Dit innovatieve programma begon in
2019 en moet diabetes verhelpen door leefstijlaanpassing (zie ook het hoofdstuk De zorg van ONVZ)
Een andere manier waarop ONVZ waarde
toevoegt is door leden de weg wijzen in de zorg.
Bijvoorbeeld door het regelen van een second
opinion of een kortere wachttijd. Daarnaast maken
we de zorgverzekeringen voor onze verzekerden zo
eenvoudig en helder mogelijk door onze uitstekende
service en duidelijke voorwaarden.
Voor medewerkers voegen wij waarde toe als goede
werkgever. Zo bieden wij een gezonde en veilige
werkomgeving, uitstekende ontwikkelmogelijk-
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heden en helpen wij onze medewerkers bij de balans
tussen werk en privé. Als medewerkers door ontwikkelingen boventallig raken, bieden wij een solide
sociaal plan om de negatieve gevolgen zo veel
mogelijk te verkleinen.
Sociale impact hebben wij ook met onze duurzame beleggingen, waarbij is gegarandeerd dat wij
niet beleggen in ondernemingen die bijvoorbeeld
mensenrechten niet respecteren of die actief zijn in
de tabaksindustrie.
Op het gebied van gezondheid voegen we waarde
toe voor onze leden en andere mensen die in
Nederland wonen. Via onze samenwerking met
Utrechts Landschap investeren we bijvoorbeeld in
het bewegen in de natuur. Lees meer over dit onderwerp in paragraaf 5.9 en 5.11.

Milieu-impact

Duurzaamheid is voor ONVZ een belangrijk thema.
Als organisatie proberen we dan ook zo duurzaam
mogelijk te zijn. Zo is er al in het verleden bij renovaties nagedacht over verduurzaming van ons gebouw
en de installaties. Daarbij is geïnvesteerd in warmteterugwinning en energiezuinige kantoorverlichting.
In 2017, na de recentste verbouwing, ontving ONVZ
voor zijn pand het BREEAM-NL-certificaat. ONVZ
heeft er eind 2020 voor gekozen niet langer op dit
certificaat in te zetten, maar op de Energieaudit
conform de Europese Energie-efficiëntierichtlijn
(EED) met de daaruit voortvloeiende verbetermogelijkheden.

ONVZ stimuleert zijn medewerkers met een vergoeding om met het ov te reizen. De elektriciteit die
we verbruiken, is honderd procent groene stroom
uit Nederlandse zon en wind, en het autovervoer
bestaat momenteel voor 28 procent uit hybride of
volledig elektrische auto’s.

5.7 De waardeketen van ONVZ
Dit overzicht laat zien met welke partners wij samenwerken om diensten en producten te leveren aan
onze verzekerden.

Economische impact

ONVZ is een vereniging met een duurzaam verdienmodel, zonder winstoogmerk. We zetten ons in om
de premie voor al onze leden betaalbaar te houden.
Als werkgever was ONVZ in 2020, gemiddeld
genomen, een organisatie met 398 voltijdbanen
(inclusief externen). Onze medewerkers dragen met
hun salaris bij aan de bestedingen in Nederland en
voegen zo economische waarde toe. Hetzelfde geldt
voor medewerkers van onze leveranciers en samenwerkingspartners. Verder voegt ONVZ economische
waarde toe als belegger. Onze reserves zijn voor
100 procent duurzaam belegd. Ook investeren wij
in innovaties op het gebied van zorg en gezondheid.

Zorgpartĳen
(zoals zorgverleners)
Toezichthouders

Individuele
leden

Verzekeringsadviseurs

Raad van
afgevaardigden

Samenwerkingspartners

aan onze verzekerden en onze rol als maatschappelijk betrokken organisatie goed uitvoeren.

5.8 Wie zijn onze stakeholders?
De stakeholders van ONVZ zijn alle partijen waarmee
wij een relatie hebben. Met de meeste stakeholders
hebben wij structureel overleg. Ook organiseren
wij zelf bijeenkomsten (zoals voor de prijs voor Het
Vitaalste Bedrijf van Nederland, of het webinar dat
we organiseerden voor werkgevers en verzekeringsadviseurs) waarbij stakeholders aanwezig zijn.
Verder spreken onze bestuursleden op symposia die
door stakeholders worden bezocht.

Extern
•

Overheid

•

Samenwerking
Om onze rol als zorgverzekeraar goed te kunnen
vervullen is een dialoog met onze stakeholders
cruciaal. De inbreng van de raad van afgevaardigden, individuele leden, toezichthouders, zorgpartijen (zoals zorgverleners), verzekeringsadviseurs,
samenwerkingspartners en de overheid is onmisbaar
bij het bepalen van ons handelen. Alleen zo kunnen
wij ieder jaar weer de best mogelijke service bieden

•
•
•

•

Toezichthouders: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZiNL), De
Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM), Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Autoriteit Consument & Markt (ACM),
externe accountant
Partijen in de zorg: patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, koepelorganisaties en beroepsgroepen, Stichting Klachten
en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ),
gemeenten, Vektis, VECOZO, Somnox, Voeding
Leeft, HartWacht, GRIP
Samenwerkingspartners:
VRZ
Zorginkoop,
VvAA, PNOzorg, onze alarmcentrales ANWB
en SOS, gemeente Houten, Vitaal Vechtdal,
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB),
diverse sportclubs, NRC Media, MKB-Nederland, FC Utrecht

•
•

•
•
•
•

Vakbonden
Collectiviteiten en zakelijke klanten
Partijen in de verzekeringsbranche: Zorgverzekeraars Nederland (ZN), verzekeringsadviseurs,
Adfiz, Verbond van Verzekeraars
Zakelijke partners: Philips, FoodFirst Network,
Pearlcard
Diverse stakeholders in politiek en bestuur:
Eerste en Tweede Kamerleden, ministeries
zoals die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), Financiën, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), adviesorganen, VNO-NCW,
Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
(RVS)
Leveranciers
Banken
Media
Omwonende

Intern
•
•
•
•
•

Verzekerden
Raad van afgevaardigden
Raad van commissarissen
Medewerkers
Ondernemingsraad

5.9 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor
ons erg belangrijk. Zo begrijpen wij de behoefte van
onze verzekerden om geholpen en geïnspireerd te
worden bij het gezond worden en gezond blijven.
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Wij hadden altijd al een plaats in het leven van
onze verzekerden als zij ziek zijn en zorg nodig
hebben. Daarvoor zijn wij immers ooit opgericht.
Ook had ONVZ al langer aandacht voor ziektepreventie, bijvoorbeeld met onze ZorgConsulenten.
Sinds een aantal jaar breiden wij dit spectrum uit,
bijvoorbeeld met ons JobFit-programma voor
medewerkers van onze relaties. Zo kunnen wij onze
verzekerden ook helpen bij het gezond blijven.
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zijn wij official partner van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en zijn wij maatschappelijk partner van onder meer FC Utrecht. Daarnaast
staan transparantie en integer werken bij ons centraal
en is ONVZ een vereniging zonder winstoogmerk.
Dit houdt in dat ONVZ alles doet in het belang van
zijn verzekerden en goed naar hen luistert. Zo zijn
verzekerden vertegenwoordigd in de nieuw vormgegeven raad van afgevaardigden van Vereniging
ONVZ. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd
advies aan de raad van bestuur.

Verbeteren gezondheidszorg

Bijdragen aan een gezonde leefomgeving

ONVZ is actief betrokken bij verbeteringen in de
gezondheidszorg. Zo zet ONVZ in op preventie: wij
vergoeden bijvoorbeeld HartWacht, waarmee hartpatiënten doorlopend op afstand worden gemonitord. Ook nam ONVZ in 2020 deel aan de pilot
Keer Diabetes2 Om, een innovatief programma
om diabetes te verhelpen door middel van leefstijlaanpassing. Met het leefstijlprogramma krijgen
patiënten meer grip op hun eigen gezondheid.
Verder werkt ONVZ samen met FoodFirst Network,
een online platform dat mensen inspireert tot
een gezonde levensstijl, en met Pearlcard. Private
Service by Pearlcard is een betrouwbare, exclusieve
service op het gebied van onder meer gezondheid,
leefstijl en ontspanning.

Wij maken ons sterk voor een gezond(er) Nederland.
Zo ondersteunt ONVZ initiatieven op het gebied
van gezond leven en betere zorg en tonen wij
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in
ons sponsorbeleid. Zo sponsoren wij lokale sportclubs, ondersteunen wij de Loop door Houten,

En in 2020 ging ONVZ samen met andere zorgverzekeraars en brancheverenigingen in gesprek over
de impact van het coronavirus en de consequenties
voor de korte en lange termijn. Deze situatie was voor
iedereen nieuw en uitdagend. Goede samenwer-

king, maar ook zorgvuldige afstemming is cruciaal
om dit zo goed mogelijk met elkaar te kunnen doorstaan. We vinden het namelijk belangrijk dat zorgverleners hun aandacht kunnen besteden aan de
zorg zelf. Lees hierover meer in het hoofdstuk De
zorg van ONVZ.

Gezond leefklimaat

De gezondheid verbeteren kan echter alleen
door niet alleen het individu te veranderen, maar
ook de mensen om hem of haar heen. ONVZ wil
meehelpen aan het creëren van een gezonder leefklimaat. Daarom bieden wij bijvoorbeeld actief stoppen-met-rokenprogramma’s aan. Ook is ONVZ de
afgelopen jaren betrokken geweest bij het ontwikkelen van een plan voor een nieuwe woonwijk in
Utrecht, die de eerste Blue Zone in stedelijk gebied
moet worden: een plek waar mensen (veel) meer
dan gemiddeld gezond en vitaal oud worden.
ONVZ is ook lid van de Federatie voor Gezondheid.
De Federatie voor Gezondheid verbindt meer dan
zestig organisaties die een positieve bijdrage leveren
aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking.
Het gaat om fondsen, kennisinstituten, beroepsverenigingen, brancheorganisaties en bedrijven die
zich inzetten voor preventie, gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en zorg. De Federatie voor Gezondheid neemt het voortouw bij het
verkennen en realiseren van een toekomstbestendig
zorgstelsel, waarbij gezondheid het leidmotief is.
ONVZ (mede-)organiseerde jarenlang de uitverkiezing van Het Vitaalste Bedrijf van Nederland.

In 2020 ging deze verkiezing, mede door corona,
niet door. Om in een jaar dat veel mensen niet op
kantoor verschenen maar elke dag thuis werkten
toch een bijdrage te leveren aan een gezond leefklimaat, besloten we de verkiezing van De Vitaalste
Thuiswerkplek te organiseren. Lees hierover meer
verderop in dit hoofdstuk.

5.10 Samenwerking met verzekeringsadviseurs
Verzekeringsadviseurs zijn erg belangrijk voor ONVZ.
Zowel bij het afsluiten van nieuwe verzekeringen als
bij onze dienstverlening aan verzekerden spelen
zij een grote rol. 2020 was in vele opzichten een
bijzonder jaar. Door corona waren we niet in staat
om de gebruikelijke fysieke bijeenkomsten en meetings met onze verzekeringsadviseurs te houden.
Omdat wij contact en het leveren van toegevoegde
inhoudelijke waarde juist ook in deze tijd belangrijk
vinden hebben we digitale sessies georganiseerd.
Zo hebben we medio 2020 een campagne rond het
thema mentale gezondheid gelanceerd: Helder voor
de geest. Een serie van drie video’s met handige tips
en adviezen van experts en ervaringsdeskundigen
om medewerkers mentaal gezond te houden. Elke
video had een ander thema: thuiswerken, leidinggeven op afstand, en bevlogenheid.
Daarnaast hebben we in december, samen met
hockeybond KNHB, een inspirerend webinar georganiseerd. In dit webinar vertelden Erik Scherder
(hoogleraar neuropsychologie), Alyson Annan

(bondscoach Nederlands hockeyelftal dames) en
Tom van ’t Hek (voormalig hockeyinternational en
oud-huisarts) over de veerkracht binnen een team,
het effect van de coronacrisis op het brein en wat
werkgevers kunnen doen om hun medewerkers
gemotiveerd en gezond te houden.

5.11 Onze samenwerkingspartners
ONVZ is actief betrokken bij verbeteringen in de
gezondheidszorg en wil zijn verzekerden helpen
bij een goed en gezond leven. Daarom werken we
samen met een groot aantal partners. Hieronder
vindt u een selectie.

De Topsport Community

De Topsport Community is een initiatief van olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband,
waarbij door het jaar heen evenementen worden
georganiseerd met sprekers
uit de topsport, het bedrijfsleven en de wetenschap. ONVZ
is sinds 2015 partner van de
Topsport Community en heeft
het partnership eind 2018 met
drie jaar verlengd. De Topsport
Community maakt kennis uit
de topsport en wetenschap
beschikbaar
voor de werkvloer. Op deze manier
helpen en inspireren we werkgevers
en medewerkers om te investeren
in een gezondere werkvloer.

Daarnaast zijn de sprekers bij de evenementen de
deskundigen op hun vakgebied en dagen zij uit om
nieuwe dingen te durven leren en proberen.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

De afgelopen dertig jaar is het percentage mensen
met een ongezond gewicht toegenomen, zowel bij
volwassenen als bij kinderen. Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) is een landelijke stichting die
gemeenten ondersteunt om zich in te zetten voor
een gezonder gewicht onder jongeren.

Ook de gemeente Houten, waar het kantoor van
ONVZ staat, zet zich in om gezond eten en bewegen
voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. ONVZ ondersteunt de gemeente
gedurende meerdere jaren bij dit initiatief. Hieronder enkele voorbeelden.
•

•

•

Bij sportieve evenementen staat het drinken van
kraanwater centraal. Denk hierbij aan de Loop
door Houten, de Avond4daagse en de Koningsspelen. ONVZ stelt hiervoor driehonderd bidons
per jaar beschikbaar.
ONVZ stelt beeldmateriaal beschikbaar om
de DrinkWater-campagne te ondersteunen.
Denk hierbij ook aan het introduceren van een
boegbeeld: een sportheld of (andere) bekende
Houtenaar of Nederlander.
ONVZ ondersteunt de scholencompetitie
De fitste school van Houten. ONVZ stelt een
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•

aantal uren marketingondersteuning beschikbaar om de competitie op de kaart te zetten.
Samen met het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, Sportclub Houten en JOGG
Houten is aan de Molenzoom een (wandel)route
ontwikkeld.

FoodFirst Network
ONVZ en FoodFirst Network werken samen om
mensen te helpen gezonder te leven door gezonder
te eten. FoodFirst Network, een online plaform over
gezonder leven, bevat honderden kookvideo’s met
smakelijke
en gezonde
recepten.
Daarnaast
bevat
het
platform
video’s over beweging en ontspanning. Verzekerden van ONVZ hebben de mogelijkheid om zich
tegen een gereduceerd tarief aan te melden op het
platform van FoodFirst Network.

Philips
ONVZ en Philips zijn enkele jaren geleden een strategische samenwerking aangegaan op het gebied
van preventie. Dit leverde een nieuwe tandverzekering op: Tandfit Preventief,
de eerste volledig op preventie
gerichte aanvullende zorgverzekering, gekoppeld aan de
meest geavanceerde tanden-
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borstel die in Nederland verkrijgbaar is. De verzekering vergoedt onder andere bezoeken aan de
mondhygiënist en controles bij de tandarts.

Lifeguard

Lifeguard was in 2019
een van de partners
bij
de
verkiezing
van Het Vitaalste
Bedrijf van Nederland. In 2020 werkte ONVZ samen met Lifeguard
bij de verkiezing van De Vitaalste Thuiswerkplek.
Lifeguard is een partner voor zowel individuen als
teams, leiders en organisaties die helpt de vitaliteit
van organisaties te vergroten. Dit leidt tot verbetering van duurzame prestaties in de toekomst.

Utrechts Landschap

ONVZ ondersteunt Utrechts Landschap, waarvan
we een ‘gouden vriend’ zijn. Samen met Utrechts
Landschap is ook een
natuurcollectief
ontwikkeld, waarbij verzekerden
gratis lid kunnen worden van
Utrechts Landschap. Verder
ondersteunt ONVZ elk jaar
een project van Utrechts
Landschap. In 2020 is de
bijdrage van ONVZ besteed aan de aanschaf van
een elektrische pont (Pont Utrechts Landschap)
die op de Kromme Rijn in Bunnik zal varen. De
nieuwe pont vervangt de oude die op benzine voer.
De pont wordt volledig onderhouden en bemand
door vrijwilligers van Utrechts Landschap.

De aanschaf is mede tot stand gekomen dankzij
de Nationale Postcode Loterij, vermogensfondsen,
beschermers en de gift van ONVZ.

goed leven voor onze verzekerden en NRC-lezers.
De artikelen uit de bijlagen worden op nrc.nl/advertentie/onvz ook online gepresenteerd. De artikelen op deze pagina worden zeer goed gelezen.

KNHB en hockeyclubs

ONVZ zet zich samen met de Koninklijke
Nederlandse Hockey Bond (KNHB) in voor de
gezondheid van hockeyend Nederland. Sinds juli
2017 is ONVZ
daarom
official
partner van de
KNHB. Meer over
dit onderwerp leest u in paragraaf 5.10.

Vitaal Waterland

Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente
Edam-Volendam bekend staat als een sportieve
gemeente,
maar
ook een gemeente
waar de zorgkosten
hoger zijn dan het
landelijk
gemiddelde. Twee Volendamse financieel ondernemers hebben daarom
Vitaal Waterland opgericht. ONVZ is een van de
partners van dit initiatief.

NRC Media

ONVZ werkt samen met NRC Media om Nederland
gezonder te maken. Zo maakt ONVZ vier keer per
jaar een bijlage bij NRC Handelsblad en nrc.next met
artikelen over gezondheid en welzijn. We geven met
deze samenwerking invulling aan een gezond en

In 2020 hebben meer dan 83.325 mensen geklikt
op de artikelen van ONVZ op de website van NRC
(in 2019 waren dit er 79.000). Bijna 50.000 mensen
hebben hierna langer dan vijftien seconden een
artikel gelezen; dat is 50 procent hoger dan de
benchmark. Ook heeft ONVZ samen met NRC
Media drie podcasts gemaakt over gezondheid. Het
gemiddelde uitluisterpercentage hiervan was 63,67
procent, bijna twee keer hoger dan de benchmark.

5.12 Vitaal Vechtdal
ONVZ participeert in het preventieprogramma Vitaal
Vechtdal. Vitaal Vechtdal is in 2016 bedacht door
huisarts Paul Habets uit Ommen en Pauline Terwijn,
op dat moment bestuurder van het Röpcke-Zweers
Ziekenhuis in Hardenberg (tegenwoordig bekend als
het Saxenburgh Medisch Centrum). Het programma
zet zich in voor een gezonde, actieve regio.
Samen met huisartsen, gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgevers en zorgverleners stimuleert
Vitaal Vechtdal mensen van jong tot oud om actief
aandacht te besteden aan de eigen gezondheid.
Want een gezondere leefstijl helpt bij fit worden én
blijven. Met als resultaat dat mensen minder gebruik
hoeven maken van de zorg. Dat hoeft niemand alleen
te doen, het is juist de bedoeling om het samen te
doen.

Lokale initiatieven

ONVZ ondersteunt in en om zijn vestigingsplaats
Houten diverse initiatieven, zoals de Stichting
Omgangshuis. Dat is een veilige plaats voor
kinderen om de andere ouder te ontmoeten als de
ouders het na een echtscheiding niet eens kunnen
worden over een bezoekregeling. Daarnaast werkt
ONVZ structureel samen met de gemeente Houten
op het gebied van preventie, is ONVZ hoofdsponsor
van de Loop door Houten, ondersteunt ONVZ de
Cultuurnacht Houten en hebben lokale sportverenigingen in Houten een financiële ondersteuning
gekregen, evenals de Stichting Hospice Kromme
Rijnstreek.

Investeren in gezondheid loont
ONVZ ondersteunt deze pilot met (zorg)kennis en
actieve deelname in de Stichting Vitaal Vechtdal
om te onderzoeken of en op welke wijze ketensynergie gerealiseerd kan worden om te komen tot

een shared savings-model (shared savings is het
verdelen van een zorgkostenombuiging tussen de
zorgverzekeraar en de zorgaanbieder).
ONVZ ondersteunt de pilot ook om te komen tot
ontwikkeling van kennis van businesscases om aan
te tonen dat investeren in gezondheid loont voor
werkgevers en hun medewerkers. Dit vanuit de visie
dat investeren in leefstijl, vitaliteit en gezondheid de
basis is voor ondernemingen en hun werknemers om
duurzame ontwikkeling te realiseren op bedrijfs- en
persoonlijk niveau.

5.13 Hockey
ONVZ zet zich samen met de KNHB in voor de
gezondheid van hockeyend Nederland. Sinds juli
2017 is ONVZ daarom official partner van de KNHB.
Het doel van het partnerschap is om hockeyers in
Nederland te helpen en te inspireren gezond en
vitaal te zijn en te blijven.
De samenwerking met de KNHB sluit naadloos aan
bij onze centrale boodschap om mensen te helpen
en te inspireren bij een goed en gezond leven. Ook
blijkt uit onderzoek dat het hockeypubliek goed
past bij ONVZ en bij onze doelstellingen: bewust
omgaan met je gezondheid, met veel aandacht voor
preventie.
In 2020 werd het belang van een gezond leven door
de coronacrisis opnieuw aangetoond. Gedurende
het jaar hielpen wij hockeyers om ook met corona
helemaal klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.
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Dit deden we door de ONVZ-hockeyquiz, video’s
over het belang van gezonde voeding en door
video’s met hockeyinternationals. De campagne
werd gevoerd op Instagram en op onze website.
ONVZ sponsorde in 2020 daarnaast nog verschillende (hoofdklasse)hockeyclubs, zoals Bloemendaal,
Kampong en Schaerweijde.
Ten slotte bood ONVZ ook in 2020 het Hockeycollectief aan, een zorgverzekering speciaal toegespitst op hockeyers. Verzekerden krijgen, als zij in dit
collectief een aanvullende verzekering afsloten, een
bedrag dat zij bij online hockeyshop HockeyDirect
kunnen besteden.
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Haarlem. “Met dit type onderzoek kunnen we er
beter achter komen of een voorgeschreven geneesmiddel wel werkt en welke dosis dan het best is.”

Vroegtijdig DNA-onderzoek
Een voorbeeld van een aandoening waar gepersonaliseerde zorg nut kan hebben is diabetes type 2.
“Dat is beter te voorkomen en te beheersen als je
vroegtijdig met de resultaten van DNA-onderzoek
risico’s in kaart kunt brengen en gericht kunt behandelen, op basis van de juiste medicatie.”

5.15 Openbaar vervoer en thuiswerken
Voor corona was ons standpunt: hoe meer medewerkers met de fiets of met het openbaar vervoer
reizen, hoe beter. Daarom verstrekte ONVZ,
waarvan het kantoor dicht bij een NS-station ligt,
tot de coronapandemie een ov-vergoeding die
medewerkers naar believen konden inzetten.

5.14 Precisiegeneeskunde is de
toekomst
Gepersonaliseerde zorg kan behandelingen effectiever maken, en aandoeningen in bepaalde gevallen
zelfs voorkomen. Het probleem is alleen dat het
Nederlandse zorgstelsel weinig prikkels kent voor
vernieuwing en innovatie. Dit stelde bestuursvoorzitter van ONVZ Jean-Paul van Haarlem in een artikel
in een XTR-bijlage van NRC Handelsblad. Voor dit
artikel ging hij in gesprek met Janneke Boersma,
Patient Access Manager van Roche.
Door bijvoorbeeld DNA-tests te doen en data vast
te leggen en te monitoren kunnen we in de toekomst
beter voorspellen welke patiënt baat heeft bij welke
zorg. Daarom is ONVZ de enige zorgverzekeraar die
farmacogenetisch onderzoek vergoedt, aldus Van

van nieuwe diagnostische technologieën op landelijk niveau nog bescheiden, meent Van Haarlem. “Dit
heeft er onder meer mee te maken dat deze vorm
van onderzoek nog niet is opgenomen in het basispakket en dus niet collectief wordt gefinancierd.”
ONVZ is dan ook van mening dat er meer ruimte
moet komen voor diagnostiek als een opzichzelfstaande zorgprestatie.

Maar toen kwam de coronapandemie. Omdat bijna
al onze medewerkers vanaf 13 maart thuiswerkten,
hebben we de ov-vergoeding in de loop van 2020
omgezet in een thuiswerkvergoeding.

Nog niet in het basispakket
We weten dat technologische vooruitgang kan
leiden tot een forse ziektelastdaling (ziektelast is de
hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie
die veroorzaakt wordt door ziekten). Toch is de inzet

Hoewel we thuiswerken, blijven we door Microsoft
Teams toch goed met elkaar in contact en kunnen
we zo ook gesprekken blijven voeren met zakelijke
partners. Hoe de wereld er na corona uit gaat zien
weet nog niemand, maar dat meer thuiswerken en
meer digitale communicatie hiervan een onderdeel
zullen zijn, lijkt wel duidelijk. Zo zullen wij ook in de
toekomst het (zakelijk) reisverkeer zoveel mogelijk
kunnen blijven beperken.

En voor wanneer corona eenmaal voorbij is: al
geruime tijd geleden is ONVZ begonnen met Het
Nieuwe Werken onder de naam Energiek Werken.
Daardoor zijn minder werkplekken nodig en hoeven
medewerkers minder van en naar kantoor te reizen.
En medewerkers die in Houten wonen, krijgen in
principe geen parkeerplek op het parkeerterrein
van ONVZ. Zij kunnen immers makkelijk met de fiets
of te voet naar kantoor komen.
Ten slotte bedroeg het aandeel hybride en elektrische auto’s in het leasewagenpark van ONVZ in
2020 28 procent.

5.16 Terugdringen gebruik
grondstoffen
ONVZ dringt het papiergebruik al jaren zo veel
mogelijk terug. Zo kunnen onze verzekerden bijna
alle communicatie digitaal verrichten en ontvangen
zij hun polis standaard digitaal. Ook communiceren
wij zelf zo veel mogelijk digitaal naar onze verzekerden. Ons nieuwe label Jaaah is zelfs helemaal
digitaal (zie paragraaf 4.8)
Zo doen wij betaalverzoeken (met iDEAL) via e-mail.
Ook stimuleren wij onze verzekerden en zorgverleners om nota’s digitaal in te dienen. Zo’n 82 procent
van de verzekerden gebruiken nu de speciaal ontwikkelde ONVZ-app om hun nota’s digitaal in te dienen
(in 2019 was dit 78 procent). Hiermee loopt ONVZ
voorop binnen de branche. Als wij toch niet onder
het gebruik van papier uit komen, is dat papier van
verantwoorde afkomst, met een CFK-keurmerk.

In zijn kantoor maakt ONVZ gebruik van HR++-verwarmingsketels,
zonnepanelen,
warmteterugwinning in de klimaatregeling en milieubewuste
kantoorverlichting. Ook koopt ONVZ al meer dan
tien jaar lang honderd procent groene stroom in. De
afgelopen jaren hebben we veel moeite gedaan om
de hoeveelheid printpapier die we verbruiken flink
naar beneden te brengen. Koffie en thee worden
tenslotte verstrekt in biobekers van maïs.

gebruiken. Sinds einde 2018 werkt ONVZ met vier
afvalstromen. Om dit mogelijk te maken heeft ONVZ
sindsdien voor extra afvalcontainers gezorgd. Voor
groenafval werken wij met biozakken.
Ook bij het gebruik van water en het afvalwaterbeheer denkt ONVZ aan het milieu. Afvalwater uit de
keuken wordt behandeld voor het in het openbare
riool wordt geloosd.

Verder doen wij er alles aan om het autovervoer zo
veel mogelijk terug te dringen en zijn er laadpalen
waarmee elektrische auto’s kunnen worden opgeladen. Ook staan op het dak 104 zonnepanelen, die
in 2020 zo’n 705 kWh aan elektriciteit hebben teruggeleverd aan het net (in 2019 was dit nog 92 kWh).
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij
ONVZ. Zo scheiden we afval en zullen we verder
digitaliseren, waardoor we nog minder papier gaan

705

Door zonnepanelen opgewekte stroom
teruggeleverd aan het elektriciteitsnet in kWh

28 %

Hybride/elektrische
auto’s

16.633

Opgewekte stroom
in kWh
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5.17 Antirookbeleid
Dat roken erg slecht is voor de gezondheid, is al
lang bekend. De tolerantie voor roken neemt af,
wat ook leidt tot wetgeving die het roken in onder
meer openbare ruimten en op kantoor verbiedt.
Het percentage rokers in Nederland neemt al
decennia af.
Desondanks is het aantal rokers nog steeds hoog.
Mede daarom voert ONVZ een actief antirookbeleid. Dat doen we niet alleen omdat roken slecht is
voor de gezondheid, maar ook omdat we als zorgverzekeraar (mede)verantwoordelijk zijn voor een
goede gezondheidszorg. We vinden dan ook dat
we niet tegelijkertijd kunnen beleggen in de tabaksindustrie. Dat doen we dan ook niet.

Stoppen-met-rokenprogramma

Verzekerden van ONVZ kunnen gebruikmaken van
een cursus stoppen met roken, inclusief de daarbij
voorgeschreven nicotinevervangers en geneesmiddelen. En hoewel deze cursus wordt vergoed vanuit
de basisverzekering, gaat deze niet ten koste van
het eigen risico. De cursus is op die manier kosteloos voor verzekerden. Ook kunnen verzekerden bij
onder meer hun huisarts terecht voor ondersteunende adviezen.
Verzekerden met de aanvullende verzekeringen
Optifit, Topfit en Superfit kunnen daarnaast gebruikmaken van lasertherapie, een Allen Carr-training of
de training De Opluchting. Hiervoor geldt geen
eigen bijdrage en zijn er geen gevolgen voor het
eigen risico.

Afwezigheid rookruimten
ONVZ ontmoedigt roken ook onder de eigen medewerkers. Zo heeft ons kantoorgebouw geen rookruimten en is sinds begin 2019 het hele terrein van
ONVZ rookvrij.
Ten slotte maakt ONVZ zich sterk voor een overheidsbeleid dat verdergaat dan ontmoedigen.
Daarom zijn we voorstander van een rookvrije generatie en maatschappij.

jaarverslag 2020

Bij ONVZ is een hoofdverzekerde met een
basisverzekering lid van Vereniging ONVZ.

ONZE
VERZEKERDEN

Hoe beoordelen zij ons?
Het aantal verzekerden (dat wil zeggen: met een
basisverzekering inclusief aanvullende verzekering)
is in 2020 afgenomen tot 420.900 (in 2019 waren dit
nog 444.700 verzekerden). Na de najaarscampagne
2020 is het aantal verzekerden, mede door de introductie van het nieuwe label Jaaah, weer toegenomen en begin 2021 uitgekomen op 440.000.
De beoordeling door onze verzekerden is onverminderd hoog. Zo scoort ONVZ wederom een hoge
net promoter score (NPS) van +26 (+22 voor VvAA)
in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2020.
De gemiddelde NPS voor zorgverzekeraars is +17.
Dat verzekerden ons blijven vertrouwen, blijkt ook
uit netto trust score (NTS), die onder alle verzekeraars gemiddeld +25 is. ONVZ en VvAA zorgverzekering (waar ONVZ de zorgverzekering voor uitvoert)
scoren echter beduidend hoger met respectievelijk
+30 en +34.

6

Uiteindelijk doen we
het allemaal
voor onze
verzekerden.

MarketResponse
+26
8,0

8,2

NPS (klantwaardering)
Waardering voor onze producten.
Waardering voor onze dienstverlening.

6.1 Corona en onze verzekerden
De coronacrisis raakt ons allemaal. Door het nieuwe
coronavirus staat onze gezondheid mogelijk op het
spel en moeten wij onze leefstijl aanpassen. Niet
fijn, maar het was het afgelopen jaar niet anders. Als
ONVZ hebben wij de situatie rondom het coronavirus op de voet gevolgd en hebben wij onze verzekerden waar dat kon ondersteund.

Online bewegen
Want ook – of juist – afgelopen jaar zijn we onze
verzekerden blijven helpen en inspireren bij een
goed en gezond leven. Zo gaf ONVZ op de website
Gids in Gezondheid tips over bewegen, maar ook
over gezonde voeding, ontspanning en sociale
contacten. Oud-topschaatser Jochem Uytdehaage
gaf enkele weken dagelijks tips om in en rond huis
lichamelijk en mentaal fit te blijven. Hij liet zien hoe
je je thuiswerkplek kunt inrichten, maar ook hoe je je
bureau kunt gebruiken voor push-ups.

De ZorgConsulenten in 2020
Alle verzekerden van ONVZ kunnen een beroep
doen op de ONVZ ZorgConsulent. ONVZ heeft een
team van zeven ZorgConsulenten.
Zij zijn de persoonlijke gidsen van
ONVZ-verzekerden in de zorg en
informeren hen graag over een arts,
ziekenhuis of instelling. Zo kunnen
onze verzekerden weloverwogen
hun eigen keuze maken.

Zoals voor bijna iedereen was corona ook voor de
ZorgConsulenten van ONVZ in 2020 een dominant thema. Omdat in de meeste ziekenhuizen in
maart veel geplande zorg moest plaatsmaken voor
coronapatiënten, viel een belangrijk deel van hun
reguliere werk weg: het bemiddelen en adviseren
van mensen die zorg nodig hebben, legt ZorgConsulent André Rozemuller uit. Veel reguliere zorg
werd namelijk geannuleerd. Doordat ze nu tijd overhadden en merkten dat veel mensen met andere
vragen zaten, besloten ze om een coronahulplijn om
te zetten. Hier konden mensen terecht die vragen
hadden over corona, of die
gewoon graag met iemand
wilden praten.
“We hoorden over een
speciale lijn die het Rode
Kruis had opgezet, en
dachten toen: waarom zetten
we zelf ook niet zoiets op?
Dat hebben we toen binnen
twee weken gedaan.” Er werd
de eerste weken veel gebruik
van gemaakt, vertelt André.
“Jonge en oude mensen.
Zeventigplussers die zich zorgen maakten en zich
afvroegen of hun kinderen nog over de vloer konden
komen, bijvoorbeeld. Wij zijn met ze in gesprek
gegaan, hebben hen bevraagd, ondersteund waar
we konden. Eind april zag je wel dat de mensen van
de eerste schrik bekomen waren en nam het aantal
telefoontjes sterk af.”
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De ZorgConsulenten zijn daarna zelf verzekerden
die zeventig jaar en ouder waren gaan bellen.
André: “Dan vroegen we gewoon: hoe gaat het?
Heb je hulp nodig? Dat vonden mensen erg leuk.
De verhalen die we hoorden waren heel wisselend:
sommige mensen waren toch wel angstig, met
anderen ging het juist best goed. Maar veel mensen
waren toch wel bang, met bijvoorbeeld zorgen over
operaties die niet doorgingen.”

De ZorgConsulenten houden sinds het

uitbreken van de coronapandemie voor

Zorgverzekeraars Nederland bij waar in
Nederland nog zorgcapaciteit is – van
chirurgie tot oncologie.

ZorgConsulent André Rozemuller: “Samen
met de gegevens die door andere instanties
werden aangeleverd, is dit onderdeel van een
rapportage die naar alle verzekeraars gaat. Zo
komen de zorgverzekeraars tot een gezamenlijk en up-to-date beeld van hoe het zit met
de wachtlijsten voor alle zorgsoorten. Om zo
verzekerden ondanks alles zo goed mogelijk te
kunnen helpen. Ik hoop dat dit ook na corona
zo blijft. Zo’n gezamenlijke aanpak is voor verzekerden toch de beste.”
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kunnen onderbrengen, zodat ze alsnog geopereerd
kon worden. Op die manier hebben we individueel
toch nog wat kunnen doen in die periode. Ook
omdat de zelfstandige behandelcentra gewoon
doorwerkten. Die hebben namelijk geen ic-capaciteit en hadden dus minder last van de toevloed aan
coronapatiënten.”
“Ik ben zelf verpleegkundige in de ggz geweest.
Het is in zo’n uitzonderlijke situatie juist belangrijk om ook de mentale toestand van mensen te
bespreken. Dat je vraagt: wat maakt dat je angstig
bent? Mensen vonden het heel fijn om hun verhaal
te kunnen doen. Tot anderhalf uur soms wel! Het
sociale gezicht van ONVZ hebben we toen goed
kunnen laten zien.” Ook mensen die niet bij ONVZ
verzekerd zijn, konden bellen. André: “We stonden
open voor iedereen die even wat steun nodig had.”
Eind mei waren mensen wel coronamoe, merkten
André en zijn collega’s. “Mensen kregen toen ook
weer meer vrijheid. In het najaar hebben we wel
opnieuw aandacht besteed aan de coronahulplijn, in
de ONVZ-nieuwsbrief bijvoorbeeld, maar we kregen
toen weinig respons. Blijkbaar vonden mensen het
wel genoeg zo.”

Verzekerden kunnen de ZorgConsulent
vragen stellen over:
•

Zo was er een vrouw met borstkanker, van wie de
operatie werd uitgesteld een week voor die zou
plaatsvinden. “We hebben haar toen toch nog elders

•
•

wachtlijstbemiddeling bij een eerste consult
of bij een behandeling
voorbereiding van een gesprek met een arts
een second opinion

•
•
•
•

behandeling in het buitenland
nazorg bij een ziekenhuisopname
ondersteuning voor mantelzorgers
hulp bij gezond worden en blijven

6.2 Investeringen in onze
dienstverlening
Een excellente klantbeleving is voor ONVZ natuurlijk een belangrijk doel. Zo’n excellente klantbeleving betekent een service van zeer hoge kwaliteit.
Verzekerden waarderen dit. We hebben daar het
afgelopen jaar dan ook veel in geïnvesteerd. Om die
service en klantervaring op peil te houden en nog
verder te verbeteren raadplegen we onze verzekerden via klantpanels en onderzoeken.
Dit doen we via klantreizen: we overzien de hele
‘klantreis’ van de ONVZ-verzekerden en lichten daar
delen uit waar nog winst te behalen is. Deze delen
gaan we vervolgens verbeteren. Denk hierbij aan het
proces om klant te worden bij ONVZ, maar ook het
‘gebruiken’ van de verzekering door een declaratie in
te dienen of een hulpvraag te stellen.
Het Service Center van ONVZ, waar de meeste klantcontacten worden afgehandeld, is in kleinere teams
gaan werken. De nieuwe indeling is erop gericht om
onze belangrijkste doelgroepen (verzekerden, verzekeringsadviseurs en zorgverleners) zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Hierdoor ontstaat een specialisatie
die de kennis en het leervermogen vergroot, waardoor wij knelpunten in de dienstverlening sneller
signaleren en oplossen.

De verzekerde staat bij ONVZ altijd centraal. ONVZ
werkt dan ook continu aan het verder verbeteren van
de klantbeleving. Hieronder noemen wij een aantal
belangrijke punten die in 2020 zijn verbeterd:
•

•

•

•

•

Het online aanvraagproces van een nieuwe
verzekering én van het bijschrijven of wijzigen
van een verzekering is verder verbeterd. Zo is
de website waarop dit gebeurt ‘responsive’
gemaakt, waardoor het geheel goed functioneert op alle devices.
MijnONVZ en de ONVZ-app zijn verbeterd.
De verbeteringen aan de app worden zichtbaar gewaardeerd. Meer hierover leest u in de
volgende paragraaf.
De website heeft een nieuwe menustructuur
en de zoekfunctie wordt wekelijks verbeterd op
basis van gebruikerservaringen en analyses van
de zoekopdrachten van gebruikers.
Een speciale vergelijkingspagina is gemaakt voor
verzekerden met de aanvullende verzekering
Extrafit en de tandverzekering Tandfit D. Omdat
hun pakket in 2021 is gewijzigd, werden op deze
pagina de alternatieven uitgelicht. Ook konden
ze hun pakketkeuze direct eenvoudig aanpassen
als ze dat wilden.
Vanuit de behoefte van werkgevers is Werkfit
ontwikkeld. Dat is een gratis module bij een
aanvullende verzekering voor werknemers in
een collectieve verzekering, die zich met name
richt op vitaliteit van de werknemer. U leest hier
meer over in paragraaf 4.9.

Waarom kiezen verzekerden voor
ONVZ?
Waarom kiezen verzekerden voor ONVZ?
Om daarachter te komen, en om uit te vinden
waarom verzekerden soms helaas bij ons
vertrekken, hebben we onderzoek gedaan.
Daaruit bleek dat mensen uiteenlopende
redenen hebben om naar ONVZ over te
stappen. De belangrijkste redenen zijn:
•

•
•
•

een verandering bij de vorige verzekeraar, zoals het niet meer vergoeden van
een behandeling of het vervallen van de
vrije keuze (20 procent)
een andere zorgbehoefte (18 procent)
een andere baan of een beter collectief
aanbod door de werkgever (18 procent)
naar aanleiding van advies van privérelaties of zorgverleners (18 procent)

Verzekerden die kozen voor ONVZ keken bij
het oriënteren vooral naar de vergoedingen
(tandheelkundige zorg, fysiotherapie, of het
hele pakket) en naar vrije keuze (vooral verzekerden met alleen een basisverzekering). 6
procent had ook principiële overwegingen
bij de keuze voor ONVZ. Deze verzekerden
vonden met name de positieve houding ten
opzichte van zorgverleners belangrijk.

6.3 Verzekerden van ONVZ zijn
zeer tevreden
Verzekerden van ONVZ zijn zeer tevreden over ons.
Dat blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen
2020 van MarketResponse, waar verschillende
media over hebben geschreven. ONVZ-verzekerden
geven hun verzekeraar gemiddeld een 8,2.
De NPS van ONVZ kwam uit op +26. Hiermee staat
ONVZ op de vierde plaats van alle zorgverzekeraars.
De NPS van VvAA zorgverzekering kwam uit op +22.
Het gemiddelde voor alle zorgverzekeraars lag op
+17. Hiermee deden ONVZ en VvAA zorgverzekering het opnieuw duidelijk beter dan de markt.

Hoogte van de premie

Hoewel ONVZ nog altijd goed scoort op klanttevredenheid, is er wel sprake van een daling. De hoogte
van de premie lijkt hiervan de belangrijkste oorzaak.
In de KlantenMonitor Zorgverzekeringen wordt de
premie van ONVZ gewaardeerd met een 6,6, wat
lager is dan in de meting van 2019. De waardering
van de dienstverlening van ONVZ ligt echter nog
steeds duidelijk hoger dan het gemiddelde van de
markt.
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ONVZ een net
trust score (NTS) heeft van +30 (bij een marktgemiddelde van +25).
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De resultaten van de KlantenMonitor
Zorgverzekeringen (MarketResponse) 2020
Klantwaardering (NPS)
•
•

•
•

+26

+22

8,0

8,0

De gemiddelde score onder alle verzekeraars was een 7,7
Gedeelde tweede plaats voor ONVZ en VvAA zorgverzekering

Oordeel over dienstverlening
•
•

Toelichting

Vierde plaats voor ONVZ
De gemiddelde score was +17

Oordeel over de producten

8,2

8,3

Gemiddeld scoorden zorgverzekeraars een 8,1
Derde plaats voor VvAA zorgverzekering

Oordeel over de prijs

6.4 ONVZ scoort goed op 		
zorgkeuze

6,6

6,9

Gemiddeld scoorden zorgverzekeraars een 7,3

De net promoter score (NPS) en de
net trust score (NTS) geven aan in welke
mate verzekerden hun verzekeraar
aanbevelen bij vrienden en familie, dan
wel in welke mate zij hun verzekeraar
vertrouwen. Wie op een schaal van 0 tot
10 een 9 of een 10 geeft, wordt gezien
als een promoter. Wie een 7 of een 8
invult, wordt beschouwd als neutrale
klant en wie een 6 of lager geeft, is
geen promoter maar een
detractor. De NPS is vervolgens het
getal dat wordt berekend door het
percentage detractors af te trekken van
het percentage promoters. Opvallend
is dat voor ONVZ het aantal promoters over de jaren tamelijk stabiel blijft.
Het aantal detractors is wel iets toegenomen.

Op zorgkeuze (dus de vrijheid om zelf je arts of
ziekenhuis te kunnen kiezen) scoort ONVZ een
gedeelde tweede plaats. Dat blijkt uit de klantbeoordelingen op de zorgvergelijkingswebsite Zorgwijzer.
In de categorie best beoordeelde zorgverzekeraar
kwam ONVZ in 2020 op de vijfde plaats.
Zorgwijzer onderbouwt zijn rangschikking met
14.400 klantbeoordelingen verdeeld over 40 zorgverzekeraars en hun labels. Verzekerden kunnen hun
verzekeraar beoordelen op premie, service, zorgkeuze en dekking.

Een van de hoogste dekkingen van
Nederland
Verzekerden gaven de service van ONVZ een 8,4
(goed voor een vierde plaats) en de zorgkeuze een
8,8, de tweede plek. Wat de dekking van de zorgverzekeringen betreft, hier haalde ONVZ een 8,3,
waarmee we op de derde plaats staan.
Gemiddeld kwam ONVZ uit op een 8,2, goed voor
een vijfde plaats.

Hoe tevreden zijn de verzekerden van ONVZ?
ONVZ heeft relatief veel tevreden en zeer tevreden verzekerden: verzekerden die ons zouden aanbevelen bij
anderen. 36 procent van onze verzekerden geeft ONVZ een 9 of een 10. Nog eens 53 procent geeft een 7 of een 8.
Slechts 11 procent geeft ONVZ een 6 of lager.

9 of 10

39%

7 of 8

53%
11%

6 of lager

Over ONVZ schreef Zorgwijzer dan ook dat ‘het een
kleine Nederlandse zorgverzekeraar is die bekendstaat om een groot aanbod aanvullende en tandartsverzekeringen met een van de hoogste dekkingen in
Nederland’.

Kleine zorgverzekeraars scoren goed
Net zoals in eerdere jaren viel in 2020 op dat verzekerden juist de kleinere zorgverzekeraars goed
beoordelen, schijft Zorgwijzer:
‘We merken dat veel kleine verzekeraars al jaren
bovengemiddeld presteren op het gebied van
service. DSW, Stad Holland, ONVZ en Ditzo geven
het goede voorbeeld. Kennelijk is er bij de kleinere
labels meer ruimte voor persoonlijke aandacht en
klantgerichtheid. Het is dan ook geen verrassing
dat kleine verzekeraars ieder jaar marktaandeel
wegsnoepen bij de grote jongens.’

6.5 Switchmonitor Zorgverzekeringen 2020

Elk jaar in januari voert Ipsos de Switchmonitor Zorgverzekeringen uit. Hiervoor doet het onderzoeksinstituut onderzoek naar het overstapgedrag van
zorgverzekerden. Ook wordt de tevredenheid met
en het vertrouwen in ONVZ en andere zorgverzekeraars gemeten.

Zeer tevreden

Relatief weinig ONVZ-verzekerden gaven aan te
denken aan het overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Gemiddeld over alle zorgverzekeraars
zei 12 procent de intentie te hebben over te gaan
stappen, tegen 8 procent bij ONVZ.
Met deze score komt ONVZ van alle zorgverzekeraars op de derde plaats. Ook op vertrouwen scoort

ONVZ beduidend hoger dan gemiddeld.
74 procent van de ONVZ-verzekerden gaf aan zeer
tevreden te zijn met hun verzekeraar (dat wil zeggen:
ze gaven een 8 of hoger). Nog eens 21 procent gaf
een voldoende (een 6 of een 7). Gemiddeld geeft
slechts 60 procent van de verzekerden hun verzekeraar een 8 of hoger, en 35 procent een 6 of een 7.

Vertrouwen blijft hoog

Verzekerden van ONVZ geven gemiddeld een 8,0,
tegenover een 7,6 gemiddeld.
Ook hier gaf 74 procent van onze verzekerden ons
een 8 of hoger. Nog eens 23 procent gaf een 6 of
een 7. Voor alle zorgverzekeraars samen lagen deze
percentages op respectievelijk 57 procent en 37
procent. Ook op het gebied van vertrouwen komt
ONVZ op de derde plaats.

Premie, dekking, keuzevrijheid steeds
belangrijker
Ten slotte: in het onderzoek valt op dat het
vertrouwen van verzekerden in hun verzekeraar de
afgelopen jaren belangrijker is geworden bij de
overweging om al dan niet over te stappen naar een
andere zorgverzekeraar. Tegelijkertijd zijn verzekerden nog meer gaan kijken naar de premie, de
dekkingen die zij verwachten nodig te hebben, de
mate van keuzevrijheid en het krijgen van betere,
uitgebreidere dekkingen. Dit is voor ONVZ, en
voor alle andere zorgverzekeraars, belangrijk bij het
bepalen van de strategie voor de komende jaren.
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6.6 De ONVZ-app
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•

Een goed werkende app is de afgelopen jaren
cruciaal geworden voor elke zorgverzekering.
Daarom investeerde ONVZ ook in 2020 weer veel in
het verder ontwikkelen van de ONVZ-app.
De belangrijkste aanpassingen zijn:
•

•
•

Eenvoudig en veilig registreren met DigiD. Het
activeren van de app gebeurt nu direct met
DigiD. In een paar simpele stappen is de app te
gebruiken.
We hebben het declareren van rekeningen nog
eenvoudiger en sneller gemaakt.
Een nieuw startscherm, waar verzekerden
meteen de belangrijkste zaken zien van hun
verzekering, zoals hoeveel eigen risico er nog
over is en welke rekeningen nog openstaan.

•

•

Snellere en betere informatie over declaraties
en ontvangen zorg. Informatie wordt in stappen
aangeboden: van een samenvatting tot veel
details. Dit geeft een beter inzicht om welke
zorg het gaat en waarom die wel of niet vergoed
wordt.
Verzekerden kunnen een openstaande rekening
nu direct vanuit de app betalen. Veilig en snel
via iDEAL.
Wie vragen heeft, kan nu in de app direct
chatten met een medewerker.

Mede door deze vernieuwingen is de rating van de
ONVZ-app zeer hoog: in zowel de App Store (voor
iOS) als de Google Play Store (voor Android) scoort
de app nu een 4,6 (op een schaal van 5).

346.191

telefoongesprekken

2,70 mln
bezoeken
website

476.830

klantcontacten

54 sec

gemiddelde
wachttijd

172.482
gebruikers
MijnONVZ

70.354
e-mails

460 sec

gemiddelde
afhandeltijd

89.691

gebruikers
ONVZ app

39.922
chats

Meestgestelde vragen
Wordt een
bepaalde behandeling vergoed vanuit
mijn pakket?
Wat is de dekking
voor hulpmiddelen
(zoals een bril,
orthodontie of
fysiotherapie)?
Waar is deze rekening voor medische
kosten voor?
Wat is de status van
mijn declaratie?

Raad van afgevaardigden
ONVZ kent een raad van afgevaardigden, waarbij de leden zijn onderverdeeld naar hun
profiel. Mede hierdoor is de raad van afgevaardigden verder geprofessionaliseerd. Dit past bij
de ambitie van de raad om een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de raad van bestuur
en zo de leden nog beter te kunnen vertegenwoordigen. Ook vraagt de raad van afgevaardigden actief uit bij verzekerden welke vragen er leven. Lees hierover meer in hoofdstuk 3,
Van de raad van afgevaardigden van ONVZ.

2.489

gesprekken

83%

klachten binnen
2 dagen afgehandeld

11.516

berichten

216.057
digitaal
verstuurde
polissen

6.358

Wat is de status van
mijn aanvraag?

verzekeringsnemers met
digitale polis

Ook in 2020 stonden onze medewerkers weer klaar
om onze verzekerden zo snel en zo goed mogelijk
van dienst te zijn wanneer zij bijvoorbeeld vragen
hadden of wanneer zij declaraties indienden. Links
ziet u de bijbehorende cijfers.

6.8 Gids in Gezondheid
ONVZ is initiatiefnemer van de site Gids in Gezondheid. ONVZ wil lezers informeren en inspireren
met verhalen over de thema’s bewegen, eten,
ontspannen, werken en zorgen. De artikelen zijn een
handreiking aan mensen die in hun leven vol werk,
sociale verplichtingen en gezinsbesognes toch
ruimte willen vinden om bijvoorbeeld gezonder te
eten, te bewegen, of die meer willen weten over
gezondheid en ontspanning. ONVZ wil het hiermee
makkelijker maken voor mensen om gezonde keuzes
te maken in het leven.

Gids in gezondheid
Meest gelezen artikelen
Slaap: dit gebeurt er in de hersenen
De kracht van rustig ademhalen
Geneest gember?
Paracetamol of ibuprofen? Alles over pijnstillers
Koppie erbij: zo houd je je hersenen topfit

berichten

170.000

6.7 Onze dienstverlening in
cijfers

94,0%

declaraties verwerkt
binnen 3 dagen
(inclusief buitenland)

Ook zijn, uiteraard, veel artikelen gepubliceerd die
verband hielden met de coronapandemie. Deze
gingen onder meer over mantelzorg in coronatijd,
de corona burn-out, het effect van het corona-

virus op psychische gezondheid, gezonde voeding
tijdens de coronacrisis en over eenzaamheid onder
jongeren tijdens coronatijd.
De artikelen van Gids in Gezondheid worden ook
meegenomen in de maandelijkse nieuwsbrief voor
verzekerden. In 2020 bezochten 302.226 individuele
bezoekers de website, een stijging van 66 procent
vergeleken met 2019. Deze bezoekers brachten in
totaal 422.382 bezoeken aan de website.
Door cookies op de website kunnen we zien dat van
de 422.382 bezoeken 70,1 procent nieuwe bezoekers was. 29,9 procent was terugkerende bezoekers.
Het percentage terugkerende bezoekers ligt iets
hoger dan in voorgaande jaren. De meeste bezoekers zijn vrouw en 45 jaar of ouder.

6.9 Transparantie over
vergoedingen
De labels van ONVZ boden in 2020 uitsluitend restitutiepolissen. We hoefden daarom niet apart te
vermelden welke behandelingen van welke zorgverlener volledig worden vergoed en welke niet.
Verzekerden van ONVZ, VvAA zorgverzekering en
PNOzorg hadden in 2020 immers optimale keuzevrijheid, wat betekent dat zij vrij waren om hun dokter
of ziekenhuis te kiezen en dat deze zorg ook werd
vergoed.
Wel hebben wij voor 2021 de beslissing moeten
nemen om maximale vergoedingen in te voeren voor
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wijkverpleging en ggz. Dit was een flinke stap voor
ons, ook al merken de meeste van onze verzekerden
hier weinig van. Vanwege deze wijzigingen zijn de
zorgverzekeringen van ONVZ, VvAA zorgverzekering
en PNOzorg vanaf 2021 combinatiepolissen.
Daarnaast hebben wij enkele veranderingen doorgevoerd in onze aanvullende verzekeringen: de tandverzekeringen Tandfit C en Tandfit D zijn samengevoegd, evenals de aanvullende verzekeringen Startfit
en Extrafit. Het moet deze verzekeringen concurrerender maken en beter laten aansluiten bij de wensen
van verzekerden. Ook zijn bij alle aanvullende verzekeringen dekkingen aangepast, zodat deze logischer
en overzichtelijker zijn.
Verzekerden zijn over de wijzigingen in 2021 geïnformeerd in de toelichting bij de jaarlijkse aanpassing van de voorwaarden en premie. Wat betreft de
overgang naar de combinatiepolis, hierover kregen
verzekerden al in augustus 2020 een brief. Op die
manier hadden ze alle tijd om een afweging maken
bij het kiezen van een zorgverzekering voor 2021. De
toelichting bij de jaarlijkse aanpassing van de voorwaarden en premie stond in 2020 voor het eerst ook
in de app (zie paragraaf 6.6). Deze is verder te lezen
op de website onvz.nl/2021 en is – op aanvraag – ook
op papier verkrijgbaar.

6.10 Engelstalige dienstverlening
Verzekerden van ONVZ die geen Nederlands
spreken, kunnen al enige tijd online alles rondom
hun zorgverzekering in het Engels vinden en regelen.
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ONVZ was de eerste zorgverzekeraar in Nederland
die deze service aanbiedt.
Ook de persoonlijke onlineomgeving MijnONVZ,
waarin verzekerden alles rond hun zorgverzekering
kunnen regelen, heeft nu een Engelstalige variant.
De website, polisvoorwaarden en de dienstverlening
door het Service Center waren, uiteraard naast het
Nederlands, al Engelstalig.
De Engelstalige MijnONVZ-omgeving past in het
streven van ONVZ om de beste service te leveren
aan alle verzekerden. Dus ook aan internationale
verzekerden, zoals buitenlandse werknemers die in
Nederland komen werken. De arbeidsmarkt wordt
immers steeds internationaler en mede door de
Brexit vestigen steeds meer buitenlandse bedrijven
zich in Nederland.

6.11 Onze najaarscampagne

Tegelijkertijd staat ONVZ voor kwaliteit. We blijven
zeer ruime vergoedingen bieden, met een uitstekende dienstverlening. Zo hebben we in 2020 een
nieuwe app ontwikkeld en hebben we onze aanvullende verzekeringen aangepast, zodat deze beter
passen bij de behoeften van onze verzekerden.
We doen onze (potentiële) verzekerden voor 2021
dan ook vijf ‘klantbeloften’: vrijheid, gemak, persoonlijk, betrouwbaar en kwaliteit.

Zoals elk jaar gingen veel Nederlanders aan het eind
van het jaar op zoek naar een nieuwe zorgverzekering. Van begin oktober tot 31 december heeft ONVZ
daarom met een intensieve campagne geprobeerd
om zo veel mogelijk Nederlanders te overtuigen voor
ONVZ te (blijven) kiezen. Dat gebeurde online, op tv,
op de radio, in kranten en tijdschriften en ‘outdoor’.

Het creatieve concept van de slimme, datagestuurde
campagne, komt van KesselsKramer. Daarbij zijn de
banners, tekstadvertenties en de landingspagina’s
op de website tijdens de campagne zo veel mogelijk aangepast aan wat de meeste engagement van
(potentiële) verzekerden opleverde, zodat we enerzijds focusten op de juiste boodschap en anderzijds
op de juiste doelgroep.

Met een aangescherpte positionering gingen we
terug naar de basis. We concentreren ons op waar we
goed in zijn: de vrijheid om je eigen keuzes te maken.
‘Wees vrij’ werd daarom het campagnethema.

De nadruk van de campagne-inspanningen lag op de
laatste dagen van het jaar. Dat leidde in die periode
dan ook tot een enorme piek van bezoekers op de
website.

6.12 Jobfit

6.13 Klachten

JobFit is de dienstverlening van ONVZ waarmee
werkgevers samen met ONVZ de vitaliteit van hun
werknemers kunnen verbeteren. Daarbij krijgt de
werkgever middelen tot zijn beschikking om met
de juiste inzichten beleid te maken dat meetbaar
effect heeft op de vitaliteit (gezondheid) en dus op
de productiviteit van zijn werknemers. Dit gebeurt
onder meer met een gezondheidscheck, een werkplekcheck en fysiotherapie op locatie. Daarbij werkt
ONVZ samen met werkgevers en partijen die de
inhoudelijke programma’s uitvoeren.

Een goede afhandeling van klachten is belangrijk
– niet alleen voor de klanttevredenheid, maar ook
voor het behouden van verzekerden en voor het
imago van de organisatie. Daarom is de klachtenen geschillenprocedure van ONVZ zo effectief en
helder mogelijk. De procedure is voor iedereen in
te zien op de website en in het digitale portaal MijnONVZ. Ook is hij opgenomen in de voorwaarden
van ONVZ en vertellen medewerkers van ONVZ
verzekerden telefonisch hoe zij een klacht kunnen
indienen.

De afspraken die ONVZ met de werkgever over
het gezondheidsmanagementprogramma in JobFit
maakt, hebben als doel om gezamenlijk te investeren in de gezondheid van medewerkers. Aan
JobFit kunnen ook medewerkers deelnemen die
geen zorgverzekering bij ONVZ hebben.

In de correspondentie met een verzekerde – over
een zorgaanvraag, een beslissing naar aanleiding van een klacht of bij een afwijzing van een
declaratie – geven wij ook altijd informatie over
klachtmogelijkheden.

Belangrijk onderdeel van JobFit is het Gezondheidsnetwerk. In dit netwerk werkt ONVZ samen met
aanbieders van diensten op het gebied van fysieke,
mentale en sociaal-maatschappelijke gezondheid.
Deze aanbieders kunnen werkgevers en hun medewerkers ondersteunen met preventieve interventies
en de problemen van hun medewerkers. Bovendien biedt JobFit, door verschillende dashboards
en managementrapportages, de kans om datagestuurd te werken aan het steeds gezonder krijgen
van organisaties. Uiteraard is de privacy van werknemers hierbij gewaarborgd.

ongenoegen en/of ontevredenheid waaruit blijkt dat
er niet aan de verwachting van de klant is voldaan.
Dat is een ruimer begrip dan een geschil, waarvan
pas sprake is indien de klager het niet eens is met
een genomen beslissing.
Een uiting van onbegrip over een besluit
beschouwen wij als een signaal en wordt daarom
niet als klacht ingeboekt en afgehandeld. De redenering daarachter is er iets niet duidelijk is en dat
de verzekerde alleen uitleg nodig heeft. Signalen en
problemen van verzekerden worden op deze manier
snel verwerkt en opgelost.

Geen aparte klachtenafdeling

Hoe gaan wij met klachten om?

Onder een klacht verstaat ONVZ een uiting van
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ONVZ kent geen aparte klachtenafdeling. Klachten
worden afgehandeld door een klachtenbehandelaar
van de afdeling waarop een klacht betrekking heeft.
Overigens is het wel zo dat, mocht daar behoefte
aan zijn, klachten vanuit een bepaalde afdeling met
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Stijging klachten
Na jaren van stevige daling is het aantal klachten
de afgelopen twee jaar weer gestegen: van 905
klachten in 2019 naar 1020 in 2020. Over de hele
linie nam het aantal klachten toe. De enige categorie
waar minder klachten over binnenkwamen, was ggz.

ONVZ, als veruit grootste label, nam het leeuwendeel van de 1020 klachten voor zijn rekening: 822
klachten in 2020, tegenover 760 een jaar eerder. Het
aantal klachten bij VvAA zorgverzekering steeg van
73 naar 83, terwijl dit aantal bij PNOzorg toenam van
72 naar 94. De resterende 21 klachten komen voor
rekening van het eind 2020 gelanceerde label Jaaah

Na het versturen van de ontvangstbevestiging moet
de verzekerde vervolgens binnen vijftien dagen een
inhoudelijke reactie te krijgen. Dit lukte in 2020 in
86 procent van de gevallen (882 klachten). Dat is
een lichte stijging ten opzichte van 2019, toen dit
aandeel 83 procent bedroeg.

De Geschillencommissie gaf twee keer bindend
advies (tegenover acht in 2019), waarbij een klacht
gegrond werd verklaard, en een ongegrond.
Tenslotte waren er zeven hoorzittingen (in 2019
waren dat er nog twee), waarbij de Geschillencommissie twee klachten gegrond verklaarde, en vijf
ongegrond.

De meeste klachten houden verband met acceptatie
en beëindiging van de verzekering. Maar ook over
de digitale omgeving (app, website) komen relatief
veel klachten binnen.

Van de 822 klachten werden er 184 gegrond en 141
deels gegrond verklaard.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Verbetervoorstellen

In de grafiek Afgehandelde klachten is met name in
januari en in het laatste kwartaal van 2020 een stijging van het aantal klachten te zien.

Het aantal klachten dat niet intern kan worden
opgelost en bij de Stichting Klachten en Geschillen
Zorgverzekeringen (SKGZ) wordt behandeld, is iets
gedaald: 71 dossiers in 2020, tegenover 74 in 2019.

Redenen voor de toegenomen klachten zijn dat
ONVZ wijzigingen in de polisvoorwaarden heeft
doorgevoerd en het beleid aanscherpt (bijvoorbeeld
voor zogeheten laagste-prijs-garantie (lpg)-geneesmiddelen).
Dit zien wij ook terug in het aantal klachten. Ook
over acceptatie/beëindiging en medisch-specialistische zorg zien we een toename van het aantal
klachten.

In het laatste kwartaal gingen veel klachten over de
digitale omgeving en medisch-specialistische zorg.
De redenen daarvoor zijn:
• problemen met inloggen
• problemen met de app
• niet-verzekerde zorg
• vergoeding tot marktconform tarief (dus niet
van het volledige bedrag)

Veruit het grootste deel hiervan betreft klachten
die door de Ombudsman van de SKGZ werden
behandeld en opgelost. De Ombudsman probeert
in eerste instantie te bemiddelen. Lukt dit niet, dan
kan een verzekerde naar de Geschillencommissie.

Afhandeling

1022

klachten:
822 ONVZ
83 VvAA
94 PNO
21 Jaaah

83%

klachten binnen
2 dagen afgehandeld

Wij streven ernaar dat een klacht binnen twee
dagen wordt opgelost nadat de klachtenbehandelaar hem heeft ontvangen, of dat er binnen die
termijn een ontvangstbevestiging gestuurd wordt.
Bij 83 procent van de klachten (847 klachten) lukte
dit in 2020. Dat is een stijging vergeleken met 2019
toen dit percentage op 78 stond.

klachten top 5
1
2
3
4
5

Acceptatie/beëindiging
Medisch Specialistische Zorg
Geneesmiddelen
Overig (bijv. informatieverstrekking)
Hulpmiddelen

114
111
107
95
92

Naar aanleiding van klachten worden regelmatig
verbetervoorstellen ingediend door een klachtenbehandelaar, bijvoorbeeld om onduidelijkheden of
fouten te corrigeren. In 2020 leidden klachten op
die manier tot maar liefst 93 verbetervoorstellen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• inloggen met DigiD/iDIN: verzekerden die in
het buitenland wonen kunnen niet alle specificaties inzien. Er wordt nu gekeken hoe dit wel
zou kunnen
• de website van het label Jaaah bevatte onder
‘contactgegevens’ geen contactformulier of
e-mailadres. Het klachtenformulier dat er wel
stond, werd daardoor oneigenlijk gebruikt. Het
verplaatsen van het formulier heeft geleid tot
een afname van het aantal klachten over Jaaah.
• op de website van PNOzorg stond dat klanten
het moesten doorgeven als ze gaan trouwen of
scheiden. Bij scheidingen is dit inderdaad nodig
vanwege de splitsing van de polis. Bij trouwen
zijn er echter geen gevolgen voor de verzekering. Dit is daarom van de website gehaald
• verzekerden vonden de brief die zij krijgen
bij het stopzetten van de verzekering onpersoonlijk. Deze brief is daarom aangepast

6.14 Privacy

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van onze verzekerden en van de bezoekers van onze
website is voor ons heel belangrijk. ONVZ behandelt
en beveiligt deze persoonlijke gegevens daarom ook
zorgvuldig. Daarbij houden wij ons natuurlijk aan de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
en aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars.
Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd
en we hebben procedures om informatie over verzekerden nauwkeurig, actueel en compleet te houden.
Ook hebben wij procedures om ervoor te zorgen
dat personen die daartoe niet bevoegd zijn, geen
toegang hebben tot de gegevens van onze verzekerden.
In een aantal gevallen verwerken wij gegevens over
de gezondheid van onze verzekerden. Zo stellen
wij voor bepaalde aanvullende zorgverzekeringen
vragen over iemands gezondheid om te kunnen
bepalen of hij of zij voor deze verzekering in aanmerking komt. Zulke gevoelige informatie wordt extra
zorgvuldig verwerkt.
Als sprake is van een dergelijke medische beoordeling, dan vindt die plaats door een medisch adviseur
of door medewerkers die deel uitmaken van de zogenoemde functionele eenheid. De medewerkers van
de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur (beroepsgeheim) en vallen onder zijn of haar functionele verantwoordelijkheid.

Om de website optimaal op klantwensen te kunnen
afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de
browser die een bezoeker gebruikt, het klikgedrag,
het bezoektijdstip en de bezoekfrequentie.
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Sinds maart vorig jaar werkt ONVZ
nagenoeg volledig thuis.
Ondanks het thuiswerken en het extra werk dat
voortkwam uit het financieel ondersteunen van
zorgverleners, heeft ONVZ de meeste doelen gerealiseerd. Dat is echt een hele knappe prestatie. En
daarbij is de betrokkenheid onder onze collega’s
ook nog eens gestegen, net als de mate waarin ze
ONVZ aanbevelen als werkgever. Iets om trots op
te zijn!

ONZE
COLLEGA’S

12
7

Op allerlei manieren hebben we ons best gedaan
om de verbinding met elkaar te houden. Tussen
medewerkers en hun leidinggevenden, tussen collega’s onderling, en met persoonlijke blogs van leden
van de raad van bestuur en ludieke events. Ook is
er laagdrempelige online coaching voor medewerkers die op welke manier dan ook moeite hebben
met het thuiswerken, in een lastige thuissituatie
verkeren, zorgen hebben of behoefte hebben aan
een luisterend oor.

We hebben gevraagd hoe het werken op kantoor
beviel. De belangrijkste redenen naar het werk te
komen, waren:
• samenwerken met collega’s
• behoefte aan een andere werkplek dan thuis
• behoefte aan sociaal contact

Rond de zomer van 2020 is er gedurende een
aantal maanden zeer beperkt op kantoor gewerkt.
Het pand was aangepast aan alle overheidsrichtlijnen. En medewerkers die af en toe een dagje naar
kantoor kwamen, kregen voorlichting en instructies
over veilig werken.

op kantoor vooral behoefte bleken te hebben om
te kunnen samenwerken, is onder meer voorzien in
samenwerkplekken en vergaderruimtes.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat
91 procent van de medewerkers die op kantoor
kwamen zich (heel) veilig voelden. Omdat mensen

7.1 Corona
Door de coronapandemie werkt sinds half maart
het grootste gedeelte van onze medewerkers vanuit
huis. ONVZ heeft dit gefaciliteerd met middelen en
voorlichting om de thuiswerkplek goed te kunnen
inrichten.

Corona veranderde in 2020
het leven en werken in
Nederland ingrijpend,
dus ook
bij ONVZ.

Onmiddellijk na de persconferentie van het kabinet
waarin de eerste lockdown werd aangekondigd,
werd alles in het werk gesteld om ONVZ zo snel
mogelijk vanuit huis te kunnen laten werken. Zo
kreeg iedereen een laptop en, wie deze nodig
had, een softphone. Gelukkig was Office 365 in
2019 al ingevoerd en werd ook Microsoft Teams
al veelvuldig gebruikt. Medewerkers die nog niet
vertrouwd waren met alle onderdelen van deze software konden een training volgen, en nieuwe functionaliteiten zijn versneld uitgerold. Binnen enkele
weken werkte heel ONVZ vanuit huis.

Door de stijgende coronacijfers is het pand in
oktober 2020 weer gesloten.
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Structurele inrichting thuiswerkplek
Sinds de tweede golf in het najaar arriveerde, is thuiswerken weer de norm. De verwachting is dat er ook
na de pandemie vaker thuisgewerkt gaat worden.
Daarbij groeit de behoefte bij onze medewerkers
naar een structurele inrichting van de thuiswerkplek.
Daarom onderzoekt ONVZ sinds het najaar hoe we
dit het best duurzaam kunnen faciliteren.

Werkstijlonderzoek werken na corona

De afgelopen maanden hebben ONVZ nieuwe
inzichten gegeven over de manier van werken
binnen onze organisatie. Dit gaf aanleiding tot een
onderzoek naar hoe we willen werken, zodra dat
weer zonder beperkingen kan. De bedoeling is om
het goede van voor de crisis te behouden en verder
te ontwikkelen, en de inzichten en verlangens die
zijn ontstaan tijdens de crisis daaraan toe te voegen.
Zo willen we tot een concept komen dat goed past
bij ONVZ, de medewerkers en onze klanten.

7.2 Engagement
Driemaal per jaar doet ONVZ onderzoek naar
betrokkenheid, trots, loyaliteit en aanbeveling van
ONVZ als werkgever (eNPS). Het onderzoek levert
ONVZ waardevolle informatie op, waarmee we
kunnen werken aan onze aantrekkelijkheid als werkgever. Ook krijgen we zo inzicht in hoe we nog klantgerichter kunnen worden.
Ook worden actuele thema’s onderzocht, zoals
de strategie van de organisatie of de coronapandemie. Een van die onderzoeken is het continue
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instroomonderzoek onder nieuwe medewerkers.
Nieuwe medewerkers die vanwege corona nog
niet vaak of helemaal niet op kantoor zijn geweest,
gaven hierin aan wat meer hulp nodig te hebben bij
het vinden van hun weg binnen de organisatie. In
2020 is dan ook een online ‘onboardingprogramma’
gerealiseerd, met daarin allerlei handige informatie
voor nieuwe collega’s.

7.3 Duurzame inzetbaarheid

van ieders sterke punten en op wat goed gaat.
Daarbij is het belangrijk dat medewerkers elkaar
feedback of feedforward (gericht op toekomstig
functioneren) geven.  

inzicht in hun eigen probleemoplossend vermogen,
hebben zij werk dat daarbij past, staan persoonlijke
ontwikkeling en groei centraal en sluiten deze aan
bij de doelen van de organisatie.

Om die reden, en om ruimte te bieden aan een
andere systematiek om in gesprek te gaan over
prestaties, functioneren, groei en ontwikkeling, zijn
we enige tijd geleden op zoek gegaan naar een
systematiek die beter bij ons past.

7.5 Beloning

De zorgverzekeringsbranche verandert snel. Zo
worden digitalisering en datagestuurd werken
steeds belangrijker. Werkzaamheden blijven dus
ook veranderen door meer en betere zelfservicemogelijkheden voor onze verzekerden en door de
verdergaande digitalisering op het werk zelf. Om
deze reden, en omdat ONVZ de groei van medewerkers en hun aansluiting op de in- en externe
arbeidsmarkt belangrijk vindt, investeert ONVZ in
duurzame inzetbaarheid.

Belangrijke motivatie hierbij is dat wij een aantrekkelijke werkgever willen zijn. Die aantrekkelijkheid zit
wat ons betreft in het werken voor een organisatie
die een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert
aan het Nederlandse zorgstelsel, in het zo goed
mogelijk bijstaan van onze verzekerden als het gaat
om gezondheid, in uitdagend en leuk werk waarmee
je – door de omvang van onze organisatie – direct
resultaat van je werk ziet, en in de marktconforme
arbeidsvoorwaarden.

Medewerkers maken daarbij gebruik van onder
meer een online leerplatform loopbaangesprekken
en -begeleiding, trainingen gericht op inzetbaarheid, financieelinzichtgesprekken via het Nibud en
studiefaciliteiten.

Onze zoektocht heeft eind 2020 geleid tot het voorgenomen besluit om in 2021 een nieuwe performance development-systematiek in te voeren, inclusief een modern rollenhuis. In deze systematiek zijn
beoordeling en beloning van elkaar losgekoppeld
en ligt de nadruk op de ontwikkeling van medewerkers.

7.4 Performance development
ONVZ zit in een Lean/Agile-transformatie om zo
een nog wendbaarder organisatie te worden, waarin
we optimaal samenwerken en onszelf voortdurend
verbeteren. We richten ons daarbij op het benutten

ONVZ ziet deze nieuwe systematiek als een heel
belangrijke stap naar een wendbare, aantrekkelijke
organisatie. Daarin worden de rollen en niveaus
bepaald door het werk, hebben medewerkers

ONVZ hanteert de volgende uitgangspunten voor
het algemene beloningsbeleid:
• ONVZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk die hoogwaardige dienstverlening
nastreeft voor zijn verzekerde
• ONVZ streeft naar een beheerste en integere
bedrijfsvoering en heeft de organisatie daarop
ingericht
• ONVZ voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid, doelstellingen en
waarden. Hierbij wordt rekening gehouden met
de langetermijnbelangen van ONVZ, de relevante (inter)nationale context en het maatschappelijk draagvlak
• Het beloningsbeleid bevordert de integriteit en
soliditeit van ONVZ met een focus op de langetermijnbelangen van de organisatie
• Het beloningsbeleid bevat geen prikkels die
afbreuk doen aan de verplichting van ONVZ om
zich in te zetten voor de belangen van de verzekerden en andere stakeholders, of andere op
ONVZ rustende verplichtingen
• Het beloningsbeleid bevat maatregelen om
belangenconflicten te vermijden

Relevante wet- en regelgeving en
overige kaders

Het besluitvormingsproces voor de vaststelling van
het beloningsbeleid is vastgesteld op basis van de
volgende kaders:
• Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
(Wbfo)
• Wet normering topinkomens (WNT)
• Cao voor het Verzekeringsbedrijf
• Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Raad van commissarissen

De beloning van de leden van de raad van commissarissen is vast en onafhankelijk van de resultaten
van de organisatie en wordt slechts geïndexeerd op
basis van de cao.

Bestuur

Voor het beloningsbeleid voor bestuurders gelden,
naast de hiervoor genoemde uitgangspunten,
aanvullend de volgende uitgangspunten:
•

•

het beloningsbeleid stelt ONVZ in staat gekwalificeerde en deskundige bestuurders aan te
trekken en te behouden
ONVZ streeft voor bestuursfuncties naar
marktconforme arbeidsvoorwaarden en beloning. Marktconform wil zeggen: vastgesteld
vanuit een vergelijking met wat gebruikelijk is
in de voor de holding relevante arbeidsmarkt
in Nederland. Voor deze vergelijking is een
referentiegroep gedefinieerd van financiële
en hiermee vergelijkbare instellingen in zowel

•
•

de  (semi)publieke als de private sector. Bij het
vergelijken van beloningen wordt gebruikgemaakt van onafhankelijk extern advies, waarbij
de beloningen worden gerelateerd aan de
zwaarte van bestuursfuncties bij de holding
ONVZ kent aan bestuurders geen variabele
beloning toe.
de Cao voor het verzekeringsbedrijf binnendienst en het Handboek Personeel van ONVZ
zijn van toepassing verklaard op de bestuurders,
voor zover hiervan niet in de arbeidsovereenkomst wordt afgeweken. De raad van commissarissen behoudt zich de bevoegdheid voor
veranderingen aan te brengen voor de bestuurders in de bepalingen die in de genoemde cao
of in het Handboek Personeel zijn opgenomen.

WNT-verantwoording 2020 ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en
ONVZ Langdurige Zorg B.V.
Vanaf 2013 is de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) van kracht. Ook zorgverzekeraars vallen
onder de WNT, waarbij voor zorgverzekeraars het
toepasselijk bezoldigingsmaximum is gerelateerd
aan het aantal verzekerden in drie klassen. ONVZ
valt in klasse B (aantal verzekerden tussen 300.000
en 1.000.000). Hierbij is het bezoldigingsmaximum
2020 voor leidinggevende topfunctionarissen
€ 250.000 (exclusief voorzieningen ten behoeve van
beloningen betaalbaar op termijn). Het individuele
bezoldigingsmaximum voor toezichthoudende
topfunctionarissen is hier aan gekoppeld en is 15%
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of € 37.500 voor de voorzitter respectievelijk 10% of
€ 25.000 voor leden van de Raad van Commissarissen.
Het individueel WNT-maximum wordt berekend
naar rato van de duur en (voor leidinggevende
topfunctionarissen) de omvang van het dienstverband, waarbij deze laatste nooit meer kan zijn dan
1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen
De bezoldiging van leidinggevende en toezichthoudende topfunctionarissen wordt door ONVZ
Holding B.V. doorbelast aan ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Langdurige Zorg B.V.

jaarverslag 2020

De leidinggevende topfunctionarissen van ONVZ
Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Langdurige
Zorg B.V. hebben enkel een dienstbetrekking met
ONVZ Holding B.V.
De doorbelaste bezoldiging is gemaximeerd op het
WNT-bezoldigingsmaximum voor zorgverzekeraars,
waarbij voor de leidinggevende topfunctionarissen
rekening is gehouden met de duur en de functieomvang . De functieomvang is tot stand gekomen op
basis van een inschatting van de werkzaamheden
en bedraagt respectievelijk 40% voor ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V en 7,5% voor ONVZ Langdurige Zorg B.V. (op basis van een volledige dienstbetrekking). De grondslag voor deze inschatting is de

Leidinggevende topfunctionarissen - ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Langdurige Zorg B.V.

binnen ONVZ geldende algemene kostenverdeling,
waarbij rekening is gehouden met de werkzaamheden die voor ONVZ Holding B.V. worden verricht.
ONVZ hanteert dit principe omdat de werkelijke
uren niet worden geregistreerd. Indien maximering
niet zou zijn toegepast, zou voor de leidinggevende
topfunctionarissen van ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Langdurige Zorg B.V. in totaal
€ 85.858 (2019: € 82.559) meer in rekening zijn
gebracht.

Toezichthoudende topfunctionarissen - ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Langdurige Zorg B.V.

Evenals voor leidinggevende topfunctionarissen
is ook voor toezichthoudende topfunctionarissen
sprake van doorbelaste bedragen.

Bezoldiging niet-topfunctionarissen - ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.

1) Het individueel WNT-bezoldigingsmaximum is voor 2020 bepaald op € 201.000. Onderdeel van beloning

2) Het individueel WNT-bezoldigingsmaximum is voor 2019 bepaald op € 194.000. Onderdeel van beloning

betaalbaar op termijn is de werkgeversbijdrage van de basis pensioenregeling. Deze is vastgesteld conform de

betaalbaar op termijn is de werkgeversbijdrage van de basis pensioenregeling. Deze is vastgesteld conform de

WNT Uitvoeringsregeling 2020 artikel 2 lid 3. De beloning 2020 van de betreffende clustermanagers is respectie-

WNT Uitvoeringsregeling 2019 artikel 2 lid 3. De beloning 2019 van de betreffende clustermanager is 84% van het

velijk 68%, 69% en 82% van het voor 2020 toepasselijke WNT-maximum voor zorgverzekeraars.

voor 2019 toepasselijke WNT-maximum voor zorgverzekeraars.

Naast de hiervoor vermelde niet-topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 en 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum
hebben ontvangen. ONVZ Langdurige Zorg B.V. heeft in 2020 en 2019 geen niet-topfunctionarissen in dienst.
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Onderstaande gegevens betreft alle medewerkers die in dienst zijn, inclusief de raad van bestuur, tenzij anders aangegeven.

Verhouding man/vrouw per functiegroep
Functiegroep

Man

Vrouw

Eindtotaal

Clustermanager

5

3

7

Manager
Medewerker

8

2

10

173

219

392

Teamleider

1

3

4

Raad van bestuur

2

0

2

189

227

416

Eindtotaal
Type contract

Aantal
medewerkers

%

381

92%

35

8%

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Eindtotaal

Aantal
medewerkers

%

Fulltime

148

36%

Parttime

268

64%

Eindtotaal

416

Parttime / Fulltime

Leeftijdsopbouw
Tot en met 25 jaar

Aantal
medewerkers

%

Flex

194

32%

Vast

416

68%

416

Eindtotaal

610

Gemiddelde leeftijd

26

41,9

26 t/m-35 jaar

111

36 t/m 45 jaar

104

46 t/m 55 jaar

122

56 t/m 65 jaar

51

66 jaar en ouder

Verhouding flex/vast

HC

Verloop in 2020
Aantal medewerkers

2

Aantal

Man

Vrouw

416

189

227

Aantal medewerkers in dienst gekomen

52

Aantal medewerkers uit dienst gegaan

33

Verlooppercentage

7,9%

Beloningsstructuur
Salarisgroep

3

4

5

6

7

8

9

10 A

Clustermanager
Manager
Medewerker

1
5

71

115

73

60

8
51

9

10

11

Overig/
onbekend

Eindtotaal

3

4

1

8

1

10

4

Raad van bestuur
Teamleider

Eindtotaal

5

71

115

73

3

1

64

52

4

392

2

2
4

9

12

4

4

7

416

Overig
Gemiddelde opleidingskosten (per fte)

€ 1.225,00
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Wij zetten onze bovenmatige reserves in om
de premiestijging over de jaren heen voor
onze verzekerden te dempen.
Daarnaast moeten wij natuurlijk een deel

ONVZ ook enkele beleidswijzigingen doorgevoerd
die de duurzaamheid van de vereniging naar de
toekomst toe moeten garanderen. Doordat de
specifieke portefeuille van ONVZ de afgelopen jaren

van onze reserves aanhouden om eventuele
tegenslagen in de toekomst op te kunnen
vangen.

FINANCIËN

8

8.1 Achtergronden bij ons
resultaat over 2020
In 2020 heeft ONVZ een positief resultaat geboekt
van 31,3 miljoen euro. Een verbetering ten opzichte
van 2019, toen ONVZ een positief resultaat kende
van 8,9 miljoen euro.

ONVZ is een vereniging
zonder winstoogmerk en
wij gebruiken onze reserves
om te investeren in de zorg.

2020 was een uitzonderlijk jaar voor de gezondheidszorg. Dat heeft ook zijn weerslag gekend op
ONVZ. We hebben – samen met andere zorgverzekeraars binnen Zorgverzekeraars Nederland –
alles gedaan wat we konden om de zorgverleners
te ondersteunen, zodat die zich volledig konden
inzetten voor de zorg, of juist om de continuïteit van
hun zorgverlening te garanderen wanneer zij door
de coronamaatregelen hun beroep niet konden
uitoefenen. Daarnaast hebben we de extra kosten
die zorgverleners hebben moeten maken voor
bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen
gecompenseerd (meer hierover kunt u lezen in de
volgende paragraaf).
Naast de onzekerheid door de coronacrisis, heeft

100%

duurzaam
belegd
vermogen

1.281,0
omzet in
miljoenen
euro’s

ontoereikend werd verevend, hebben wij meermaals
de premie bovengemiddeld moeten verhogen en
waren onze reserves bijna niet meer toereikend om
te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
en om financieel gezond te blijven. Onder andere
daarom hebben wij een maximale vergoeding ingevoerd voor niet-gecontracteerde ggz en wijkverpleging (zie ook hoofdstuk Profiel van onze organisatie).  
Op het moment dat wij de premie vaststelden voor
2021, was nog onduidelijk wat de invloed van de
coronacrisis zou zijn op ons resultaat. Denk daarbij
aan eventuele meer- en minderkosten van corona,
de (reeds) uitgekeerde continuïteitsbijdragen en
een eventuele bijdrage uit hoofde van de calamiteitenregeling Zorgverzekeringswet (zie paragraaf 8.2).
Er zijn dus verschillende redenen waarom ons resultaat in 2020 is verbeterd:

1.177,2

zorgkosten
in miljoenen
euro’s

61,7

bedrijfskosten
in miljoenen
euro’s

•

•

•

299,7

eigen vermogen
in miljoenen
euro’s

165,1%

Solvabiliteit

de risicoverevening is de afgelopen jaren verbeterd waardoor wij beter worden gecompenseerd voor de zorgkosten die wij vergoeden
door de gedeeltelijke compensatie vanuit het
Zorgverzekeringsfonds van de gemaakte kosten
ten gevolge van de coronacrisis (zie paragraaf
8.2)
door onze beleidswijzigingen, de maximale
vergoedingen en aanpassingen van onze aanvullende verzekeringen
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8.2 De financiële impact van
corona op de zorg
De uitbraak van de wereldwijde coronapandemie in
2020 heeft een grote impact op de zorg in Nederland
gehad. In zeer korte tijd kwam er grote druk op de
capaciteit van ziekenhuizen en ook overige zorgaanbieders te staan. Verpleegafdelingen en ic’s raakten
overvol. En vanwege zowel de besmettelijkheid van
het virus als de noodzaak om beschikbaar personeel
zoveel mogelijk in te zetten op de coronazorg, kwam
de reguliere zorg zo goed als tot stilstand. Behalve
zorginhoudelijke uitdagingen, bracht dit financiële
onzekerheden voor zorgaanbieders met zich mee.

De bruto maandpremies

109,50
99,50

105,00

133,00

2021

134,50

122,00

109,95

+
+

€

+
+
+
+
+

2013

2014

2015

2016

2017

Regelingen met zorgaanbieders
De basis van de tot stand gekomen regelingen
is gericht op het compenseren van zorgaanbieders voor de negatieve financiële effecten van
de coronapandemie, en daarmee op het in stand
houden van de reguliere zorgcapaciteit. Hiervoor
worden zorgaanbieders volledig vergoed voor hun
doorlopende kosten en gedeeltelijk voor hun variabele kosten. Dit betekent dat er per saldo minder
vergoed wordt dan de contractwaarde, wat in principe een positief effect heeft op het verzekeringsresultaat van de zorgverzekeraar. Hiertegenover staan
wel de extra vergoedingen voor coronagerelateerde
zorgkosten.

Zo ziet de opbouw van de premie van onze basisverzekering eruit:
134,00

119,50

Zorgverzekeraars hebben zich ingezet om te voorkomen dat de zorgverlening onnodig wordt belast met
financiële onzekerheden of administratieve belasting,
zodat de aandacht van zorgaanbieders maximaal kon
uitgaan naar het verlenen van de noodzakelijke coronazorg en het zoveel mogelijk in stand houden van
de reguliere zorgcapaciteit. Na de eerste toezegging van voorschotten en afspraken over versnelde
uitbetaling van declaraties, zijn voor zorgaanbieders
die zorg aanbieden die binnen de basisverzekering
en/of aanvullende verzekering valt, regelingen voor
Continuïteitsbijdragen en Meerkosten opengesteld.
Hiermee kunnen zij een beroep doen op financiële
bijdragen ter compensatie van doorlopende kosten
en meerkosten voor coronazorg.

2018

2019

2020

Van de basisverzekering van de afgelopen jaren in euro’s
(ONVZ, PNOzorg, VvAA zorgverzekering)

2021

€

1.417
5
99
0
0
4
54
30
3
2
1.614

€ 134,50

2020

+
+
+

1.373
23
100
0
0
11
53
30

+

3

Opslag oninbare premies

+

3

Overige opslag

+
+

€

Rekenpremie
Resultaat op zorgactiviteiten
Bedrijfskosten
Beleggingsopbrengsten
Teruggave uit eigen vermogen
Toevoeging aan reserve
Opslag collectiviteitskorting
Opslag korting vrijwillig ER

1.596*

Bruto jaarpremie

€ 133,00*

Maandpremie

€

* De bedragen in de tabel zijn gebaseerd op een inschatting van ons
premiebeleid en op een inschatting van het aantal verzekerden op
1 januari 2021. Zij kunnen daarom
afwijken van de cijfers in de jaarrekening, omdat die uitgaat van de
werkelijke verzekerdenstand op
1 januari 2021 en geactualiseerde
inschattingen ten aanzien van het
verzekeringstechnisch resultaat.

Op meerdere fronten kunnen de zorgkosten die
samenhangen met de regelingen op een later tijdstip bijgesteld worden vanwege nacalculaties en de
aanspraak die mogelijk wordt gedaan op hardheidsclausules. In het verzekeringsresultaat 2020 dat in
dit jaarverslag wordt gepresenteerd, is rekening
gehouden met de effecten van de regelingen per
31 december 2020, zoals deze bij ons bekend zijn
op 30 april 2021.

Catastroferegeling Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) voorziet in een tegemoetkoming in de extra gemaakte zorgkosten
samenhangend met de coronapandemie via de
catastroferegeling (artikel 33 Zvw). De schadelasten

die aan de pandemie gerelateerd zijn en die vallen
onder de catastroferegeling en de daartegenover
staande bijdrage uit artikel 33 Zvw, worden verdeeld
via de Solidariteitsregeling Zorgverzekeraars.
Een zorgverzekeraar kan een verzoek indienen voor
een extra financiële bijdrage. De hoogte hiervan is
afhankelijk van de hoogte van de catastrofeschadelast over de jaren 2020 en 2021 ten opzichte van de
drempel, die meer is dan 4 procent van de landelijk
gemiddelde vereveningsbijdrage per verzekerde
over 2019.
Door de berekening over twee jaar en de gestaffelde
berekeningsmethodiek is de catastrofebijdrage die
is toe te rekenen aan het jaar 2020 mede afhanke-

Waar ging de premie naartoe in 2020?

lijk van de ontwikkeling van de coronapandemie
en de hiermee samenhangende extra gemaakte
zorgkosten in 2021. Bij een toenemende catastrofeschadelast over 2021 worden, door de gestaffelde
berekening en de hierin gehanteerde factor, catastrofekosten over 2020 die initieel binnen de drempel
vielen alsnog vergoed. Hierdoor kan de additionele
vergoeding waar de zorgverzekeraars aanspraak op
kunnen maken stijgen tot maximaal de gemaakte
extra zorgkosten over 2020. Een deel van de coronagerelateerde schadelasten die vallen onder de
catastroferegeling en de daartegenover staande
bijdrage uit deze regeling, worden verdeeld via de
Solidariteitsregeling Zorgverzekeraars. Hierbij krijgt
elke zorgverzekeraar zijn aandeel in de kosten en
de opbrengsten voor zijn rekening, uitgaande van
het aandeel van de zorgverzekeraar in de landelijke
macrokosten.
De catastrofekosten 2020 zijn voor ONVZ geraamd
op 33,9 miljoen euro. De extra bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds, toe te rekenen aan 2020, is berekend op 26,8 miljoen euro, waarbij de extra bijdrage
gebaseerd is op een pro-ratatoerekening van de
geraamde catastrofekosten over 2020 en 2021.

8.3 Stijgende zorgkosten
De kwaliteit en toegankelijkheid van de Nederlandse
zorg zijn goed. De zorgkosten stijgen echter onverminderd en de solidariteit (waaronder de premiestelling) staat onder druk. Dat geldt niet alleen voor
de basisverzekering maar ook voor de aanvullende
verzekeringen, die in toenemende mate vanuit een
individueel perspectief worden afgesloten.
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8.4 Bedrijfskosten
De bedrijfskosten kwamen in 2020 uit op 61,7
miljoen euro (2019: 59,0 miljoen euro). De stijging
ten opzichte van 2019 is onder andere veroorzaakt
door extra kosten in verband met de coronapandemie en de introductie van het nieuwe label Jaaah.
De kostenratio (de bedrijfskosten ten opzichte van
de verdiende premies) bedroeg 4,8 procent in 2020
(ongewijzigd ten opzichte van 2019).

8.5 Beleggingen
Het beleggingsbeleid en de uitwerking hiervan in de
strategische assetallocatie (SAA) wordt gekenmerkt
door de volgende begrippen: defensief, prudent,
en gericht op het in stand houden van vermogen en
het minimaliseren van de risico’s. Bij het vaststellen
van het beleggingsbeleid baseert ONVZ zich op de
primaire doelen uit het treasurystatuut. Vanuit deze
doelen wordt het beleggingsbeleid vertaald naar
de investment beliefs in het jaarlijks vast te stellen
beleggingsplan.
Gerelateerd aan de solvabiliteitspositie van ONVZ is
een risicobudget met een bandbreedte vastgesteld.
Het onder het toezichtskader Solvency II te berekenen marktrisico van de beleggingsportefeuille
dient zich binnen deze bandbreedte te bevinden.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat bij een lagere
solvabiliteit defensiever belegd gaat worden, terwijl
bij een hogere solvabiliteit juist iets minder defensief belegd kan worden.

jaarverslag 2020

De beleggingsportefeuille is opgesplitst in een
returnportefeuille en een matchingportefeuille.
Door deze opsplitsing van de beleggingsportefeuille wordt invulling gegeven aan (op Solvency
II-gronden) risicogebaseerd beleggen.
De omvang van de returnportefeuille is gelijk aan
het eigen vermogen en wordt belegd volgens de
SAA. Deze portefeuille heeft een hoger risicoprofiel
waarmee beoogd wordt een hoger rendement te
behalen dan de matchingportefeuille.
De matchingportefeuille wordt volledig belegd in
een geldmarktfonds.
Op basis van de risicohouding van ONVZ, de geselecteerde beleggingscategorieën, de langetermijnrendementen, standaarddeviaties en -correlaties
heeft ONVZ de volgende verhouding als SAA geselecteerd (op marktwaarde) voor de returnportefeuille:
• Geldmarktfonds
57,5 procent
• NL Hypothekenfonds
10,0 procent
• Euro bedrijfsobligaties
17,5 procent
• Wereldwijde aandelen
15,0 procent
Ter beperking van risico’s heeft ONVZ in april 2020
zijn belang in aandelen tijdelijk afgebouwd tot nul,
ten gunste van het geldmarktfonds.

8.6 Duurzaamheid van de
beleggingen
De duurzaamheid van beleggingen is een belangrijke doelstelling voor ONVZ. De door het Verbond

van Verzekeraars opgestelde Code duurzaam
beleggen wordt door ONVZ onderschreven. In
2018 is het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen (IMVO-convenant) in de
verzekeringssector ondertekend door het Verbond
van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland.
Dit ‘IMVO-convenant’ is bedoeld om samenwerking tot stand te brengen tussen betrokken partijen
(verzekeraars, diverse non-gouvernementele organisaties, overheid en vakbeweging) om problemen
in de internationale keten te voorkomen en aan te
pakken. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale
organisaties en VN-richtlijnen voor bedrijven en voor
mensenrechten en gaat zich daarnaast inzetten voor
onder meer dierenrechten. ONVZ neemt deel aan
een van de werkgroepen die zich bezighouden met
de implementatie en toepassing van het IMVO-convenant.
ONVZ belegt uitsluitend in bedrijven en landen die
voldoen aan de volgende fundamentele uitgangspunten:
• respecteren van mensenrechten
• respecteren van arbeidsrechten
• tegengaan van corruptie
• bescherming van het milieu en klimaat
• geen controversiële wapens
• respecteren van normen voor corporate
governance
ONVZ vindt het belangrijk dat de beleggingsportefeuille verantwoord is ingericht. Hiervoor heeft

ONVZ per beleggingscategorie duurzame beleggingsfondsen geselecteerd. Bij de beleggingsfondsen wordt gekozen voor fondsen waarbij aan
duurzaamheidscriteria moet worden voldaan en
waarbij de tabaksindustrie wordt uitgesloten. De
aandacht voor duurzaamheidsaspecten in de beleggingen is een continu proces binnen ONVZ.
Beleggingsfondsen moeten in ieder geval de
volgende uitsluitingscriteria hanteren:
• ondernemingen die niet voldoen aan criteria
van de UN Global Compact
• ondernemingen die meer dan 5 procent van de
omzet halen uit het produceren of aanbieden
van tabak
• ondernemingen die clustermunitie, landmijnen,
nucleaire/biologische/chemische wapens maken
In de beleggingscommissie wordt per kwartaal
gemonitord in hoeverre de beleggingsfondsen hun
eigen uitsluitingsbeleid volgen. Toetsing gebeurt
aan de hand van de uitsluitingslijst van Sustainalytics. Eventuele afwijkingen worden in de beleggingscommissie besproken en getoetst. Als fondsen
afwijken van de hiervoor opgestelde norm, zal dit
worden besproken met de fondsen en kan dat eventueel leiden tot uitstappen uit een fonds.
De beleggingen worden gewaardeerd tegen de
marktwaarde (beurswaarde), waardoor zowel de
gerealiseerde als de ongerealiseerde waardeverschillen in de winst-en-verliesrekening worden
opgenomen. Het rendement op beleggingen over
2020 bedroeg -6,5 miljoen euro (2019: 13,9 miljoen
euro).

8.7 Solvabiliteit en liquiditeit
Solvabiliteit
Het aanwezige vermogen op basis van Solvency
II-grondslagen bedraagt ultimo 2020 299,7 miljoen
euro (2019: 271,5 miljoen euro). De volgens Solvency
II vereiste solvabiliteit (de solvency capital requirement, oftewel SCR) komt ultimo 2020 uit op 181,6
miljoen euro (2019: 196,4 miljoen euro), waarbij deze
is berekend op basis van het zogeheten standaardmodel. Hiermee komt de SCR-ratio ultimo 2020 uit
op 165,1 procent (2019: 138,2 procent).
Het aanwezige vermogen volgt uit de balans opgesteld op basis van Solvency II-grondslagen. Het
eigen vermogen volgens de statutaire jaarrekening
wijkt op twee onderdelen af van de marktwaardebalans op basis van Solvency II-grondslagen: onder
Solvency II vindt discontering van de technische
voorziening plaats en wordt het begrote technische resultaat 2021 verwerkt in het eigen vermogen
van 2020. De afwijking gebeurt omdat de Solvency
II-grondslagen, met IFRS als uitgangspunt, niet
volledig overgenomen kunnen worden in een jaarre-

kening opgesteld op basis van Nederlandse verslaggevingsstandaarden (Dutch GAAP).

Liquiditeit
De liquiditeitscommissie zorgt ervoor dat er gedurende het jaar een adequate liquiditeitsplanning
aanwezig is. Daarnaast is deze commissie verantwoordelijk voor de uitvoering van een adequaat liquiditeitsbeheer volgens de uitgangspunten die in het
treasurystatuut zijn vastgelegd. In het liquiditeitsplan
zijn de aanvullende richtlijnen met betrekking tot het
liquiditeitsbeheer opgenomen.

ONVZ hanteert twee portefeuilles, een returnportefeuille en een matchingportefeuille. De returnportefeuille wordt aangehouden voor het beleggen van
het eigen vermogen. De matchingportefeuille omvat
het meerdere van het belegd vermogen boven het
eigen vermogen. Deze portefeuille is bestemd voor
de betaling van de declaraties en bedrijfskosten
en wordt gevormd door de ontvangen premies,
bijdragen en de liquiditeitsbuffer. De matchingportefeuille bestaat uit participaties in een geldmarktfonds.
Eventuele tekorten
die ontstaan in liquiditeiten worden uit
de matchingportefeuille aangevuld.
Eventuele
overschotten in liquiditeiten
worden
belegd in participaties in een
In deze tabel is de geconsolideerde SCR-ratio van ONVZ Holding B.V. weergegeven.
geldmarktfonds.
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Gedurende het verslagjaar is de omvang van de
liquide middelen toegenomen.

8.8 Verwachtingen voor 2021
Voor 2021 is bij de aanvullende verzekeringen sprake
van een kostendekkende premie. Bij de basisverzekering zal dit echter niet het geval zijn. Het voor 2021
begrote resultaat komt per saldo uit op -3,5 miljoen
euro.
De hoogte van de premie speelt een dominante rol
bij de keuze van de klant voor zijn zorgverzekering.
De brutopremie van de basisverzekering van ONVZ
voor 2021 (dat wil zeggen vóór eventuele collectiviteitskortingen) hoort bij de hogere premies in de
markt. Daarom zagen wij de noodzaak om een nieuw
label op te richten dat zich nadrukkelijk richt op een
nieuwe doelgroep en waarvan de premie zeer scherp
geprijsd is. Voor meer informatie over dit label,
Jaaah, zie paragraaf 4.8.
Na afloop van de najaarscampagne 2020 heeft
ONVZ, mede door de introductie van Jaaah, per
saldo meer verzekerden aan zich weten te binden.
Het aantal verzekerden is met 5,6 procent toegenomen en begin 2021 uitgekomen op 440.000
(gemiddeld in 2020 was dit 420.900).
Er zijn geen plannen tot belangrijke investeringen
anders dan de gebruikelijke. Ook ten aanzien van
de financiering, personeelsbezetting en omstandigheden waarvan omzet en rentabiliteit afhankelijk zijn,
bestaan geen beleidsvoornemens.
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De coronapandemie is op het moment dat de jaarrekening wordt opgesteld, nog volop gaande. In de
jaarrekening is een toelichting gegeven op welke
wijze met de effecten van de coronapandemie rekening is gehouden en welke onzekerheden hierbij
in de gaten moeten worden gehouden. Het staat
immers buiten kijf dat de coronapandemie ook in
2021 invloed zal hebben op de bedrijfsvoering.

8.9 De kerncijfers van ONVZ
in 2020
Kerncijfers ONVZ Holding B.V.
In de deze tabellen zijn alle bedragen in duizenden
euro’s, tenzij anders vermeld.
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Geconsolideerde balans ONVZ op
31 december 2020
Voor resultaatbestemming
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
ONVZ over 2020

jaarverslag 2020

Ook als het gaat om hun gezondheid en die
van eventuele gezinsleden. Dat vinden wij

DE ZORG
VAN
ONVZ

erg belangrijk. Daarom staat optimale vrije
keuze bij ONVZ voorop.
Als zorgverzekeraar met vrije zorgkeuze in verreweg
de meeste zorgsoorten vergoedt ONVZ zorgkosten
tot maximaal het marktconforme tarief. Dat wil
zeggen: de prijs van de zorgverlener is niet onredelijk hoog in vergelijking met wat andere zorgverleners voor die zorg rekenen. ONVZ streeft naar kwaliteitsverbetering, doelmatigheid en toegankelijkheid
van de zorg.

9.1 Coronacrisis: grote waarde		
ring voor de zorgverleners

9

Onze verzekerden
nemen graag
hun eigen
beslissingen.

De coronacrisis heeft de Nederlandse samenleving
en uiteraard ook de wereld ver daarbuiten onder
grote druk gezet. Nergens was die druk zo groot
als in de zorg. Wij hebben dan ook grote waardering voor de inzet en flexibiliteit van alle artsen,
verpleegkundigen, ziekenhuizen en hun medewerkers. Zij hebben het afgelopen jaar alle zeilen
moeten bijzetten, en doen dat nog steeds, om de
noodzakelijke zorg te kunnen (blijven) geven. Met de
meeste zorgverleners werken we al jaren samen. We
doen er alles aan om hen in deze periode extra te
helpen.

We slaan de handen ineen
Zo zijn we met andere zorgverzekeraars en branche

verenigingen in gesprek over de impact van het
coronavirus en de consequenties voor de korte en
lange termijn. Deze situatie is voor iedereen nieuw
en uitdagend. Goede samenwerking, maar ook
zorgvuldige afstemming is cruciaal om dit zo goed
mogelijk met elkaar te kunnen doorstaan. We vinden
het belangrijk dat zorgverleners hun aandacht
kunnen besteden aan de zorg zelf.

ONVZ ondersteunt zorgverleners met
corona
ONVZ ondersteunt ook een fonds voor zorgverleners die ziek zijn geworden, of zijn overleden, door
corona. Wij doen dit via het Verbond van Verzekeraars, waar ONVZ als enige zorgverzekeraar lid van
is.
Een aantal medisch specialisten heeft in het voorjaar van 2020 de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC) opgericht. Zij wilden ‘simpel, snel
en eenvoudig’ iets regelen voor zorgverleners die
getroffen zijn door corona. Zodat deze zorgverleners
of hun familie de financiële gevolgen van inkomstenverlies en overlijden door het nieuwe coronavirus op
kunnen vangen.
Het idee achter dit steunfonds is dat er zorgverleners
zijn die helemaal geen buffers, werkgeversvangnet
of private verzekering hebben. Denk bijvoorbeeld
aan zelfstandigen zonder spaargeld, overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Om hen of hun nabestaanden te ondersteunen,

keert het fonds bij overlijden 50.000 euro uit en bij
revalidatie na een IC-opname 30.000 euro.

Regelingen voor Continuïteitsbijdragen en
Meerkosten

Het Verbond van Verzekeraars, waar ONVZ lid van
is, ondersteunde dit initiatief met een donatie van
2,5 miljoen euro.
ONVZ heeft, samen met andere zorgverzekeraars,
regelingen voor Continuïteitsbijdragen en Meerkosten opengesteld voor zorgaanbieders die zorg
aanbieden die binnen de basisverzekering en/of
aanvullende verzekering valt. Hierover leest u meer
in het hoofdstuk Financiën.

9.2 Kwaliteit en betaalbaarheid
Als zorgverzekeraar met vrije zorgkeuze in verreweg
de meeste zorgsoorten vergoedt ONVZ zorgkosten
tot maximaal het marktconforme tarief. Dat wil
zeggen: de prijs van de zorgverlener is niet onredelijk hoog in vergelijking met wat andere zorgverleners voor die zorg rekenen. ONVZ streeft naar kwaliteitsverbetering, doelmatigheid en toegankelijkheid
van de zorg.
Voor de zorginkoop 2020 nam ONVZ nog deel
aan VRZ Zorginkoop. Deze zorginkooporganisatie regelde tot en met 2020 de zorginkoop voor
drie zorgverzekeraars (Eno, Zorg en Zekerheid en
ONVZ), met samen zo’n 1,1 miljoen verzekerden.
De uitvoering van de zorginkoop voor 2021, die in
2020 is opgestart, heeft ONVZ zelfstandig vormge-
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geven. Door de zelfstandige zorginkoop kan ONVZ
nog beter invulling geven aan zijn eigen waarden.
Juist vanwege de beperkte omvang van ONVZ zijn
we een toegankelijke gesprekspartner voor zorgaanbieders.
De zorginkoop draagt bij aan het beheersen van
onze zorgkosten en het verder verbeteren van de
kwaliteit van zorg: door het maken van afspraken
op financieel vlak, door afspraken over het gepast
gebruik van zorg en door afspraken die de kwaliteit
van zorg stimuleren.
In de overeenkomsten van ONVZ worden de meest
recente kwaliteitsnormen gehanteerd. Daarnaast
stimuleert ONVZ de registratie en transparantie van
kwaliteitsgegevens, waarbij zo veel mogelijk wordt
aangesloten bij landelijke uitvragen om de administratieve druk voor zorgverleners zo veel mogelijk te
beperken. Deelname aan landelijke uitvragen onder
patiënten (waaronder DICA-registraties. Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) maakt de kwaliteit
van zorg inzichtelijk met betrouwbare vergelijkingen
en analyses) is opgenomen in de overeenkomsten
met zorgverleners. Kwaliteitsindicatoren zullen in de
toekomst nog nadrukkelijker worden meegenomen
in het kwaliteits- en inkoopbeleid. Waar nodig zullen
de scores worden besproken met zorgverleners.
ONVZ stimuleert deelname aan patiënttevredenheidsonderzoeken. Ook wordt beschikbare informatie over klanttevredenheid, klantwensen en
klachten meegenomen bij de inkoop van zorg. In dat
kader zijn ook specifieke criteria opgenomen voor
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het stimuleren van gepast gebruik van zorg.
ONVZ stimuleert ten slotte, samen met de andere
zorgverzekeraars die lid zijn van Zorgverzekeraars
Nederland (ZN), dat zorgaanbieders de kwaliteit
van zorg verder verbeteren. Dit doen wij vanuit een
samen met die andere zorgverzekeraars ontwikkelde visie op kwaliteit. Vanuit ZN is in dat kader het
Programma Kwaliteit opgezet, dat moet leiden tot
het produceren en beschikbaar maken van kwaliteitsinformatie. Zorgverzekeraars spreken met zorgaanbieders en patiëntenorganisaties af hoe de kwaliteit van de zorg gemeten en geregistreerd wordt en
hoe de informatie daarover gedeeld wordt.

9.3 Bevorderen van zinnige en
zuinige zorg
Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. In het voorjaar werd de reguliere zorg voor
een groot deel afgeschaald en werd de overige
zorg veel meer op afstand verleend. De pandemie
heeft het vliegwiel voor transformatie in de zorg
flink aangedreven: zo ontstonden er veel initiatieven
voor digitale zorg en ondersteuning. Het opnieuw
opstarten van de afgeschaalde zorg vroeg om
duidelijke keuzes in zinnige en zuinige zorg. ONVZ
is er voorstander van om de positieve aspecten van
deze versnelling vast te houden en uit te bouwen.
We beoordelen of succesvolle lokale of regionale
initiatieven landelijk uitgerold kunnen worden.

9.4 Controle op de juistheid en
doelmatigheid van zorg
In 2020 heeft ONVZ voor de controle op juistheid
en doelmatigheid van zorg (materiële controle) de
focus gelegd op een aantal zorgsoorten, waaronder
wijkverpleging, medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, paramedie en mondzorg.
Naast deze controles is er ook opvolging gegeven
aan interne en externe signalen van onjuistheden,
ondoelmatigheid en fraude.

Corona
In verband met de coronamaatregelen is er minder
reguliere zorg geboden of heeft de zorg op een
andere wijze (digitaal) plaatsgevonden. Hierdoor zijn
controles op juistheid en doelmatigheid van zorg
lastiger uit te voeren.

Wijkverpleging
De afgelopen jaren werd steeds meer zorg geleverd
door niet-gecontracteerde zorgverleners en zorgbedrijven die geen contract hebben gesloten met
zorgverzekeraars over de prijs en kwaliteit. Helaas
zagen we in 2019 – met name bij wijkverpleging en
ggz – een toename van niet-doelmatige zorg. ONVZ
heeft daarom extra aandacht besteed aan die zorgsoorten.
De Taskforce wijkverpleging, een multidisciplinair
team binnen ONVZ dat misstanden in de wijkverpleging probeert tegen te gaan, heeft ook in 2020
zijn nut bewezen. Het fenomeen zorgsturing werd

ferm bestreden. Met het controleren aan de poort is
ervoor gezorgd dat (het declareren van) niet-doelmatige en onrechtmatige zorg zo veel mogelijk is voorkomen. Op alle vlakken is er progressie geboekt:
betere detectie, (nog) slimmer controleren/onderzoeken en sneller afwikkelen.
Verder hebben we rekening gehouden met een
kleine groep zorgaanbieders die blijft zoeken naar
nieuwe manieren om declaraties te kunnen indienen
voor niet-doelmatige of zelfs niet geleverde zorg.
Dat wordt veel geprobeerd via het zogenoemde
onderaannemerschap, waarbij een zorgpartij onder
de vleugels van een gecontracteerde zorgaanbieder
probeert ‘binnen te komen’.
Vooral de uitwisseling van informatie met de afdeling Inkoop zorgde ervoor dat de Taskforce wijkverpleging ook hier snel kon ingrijpen. Een element wat
nog verbeterd kan worden, is het debiteurenproces.
Ook hierin zijn stappen gemaakt en naar verwachting is dit begin 2021 op orde.

Samenwerking met ketenpartners
De samenwerking met de ketenpartners is in 2020
voortgezet. Daarbij is het zoeken naar de meest
effectieve combinaties. We zoeken vooral naar
manieren om – uiteraard binnen de geldende weten regelgeving – informatie met elkaar te delen.
Dit wordt onder andere gedaan binnen een van de
zes werkgroepen die zijn ontstaan een pilot die in
2019 van start ging. Deelnemers aan de pilot waren
behalve ONVZ de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de

Inspectie SZW (toezicht én opsporing), het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, de Fiscale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de
zorgverzekeraars DSW en CZ.

verzekeraar heeft tot taak om vast te stellen dat de
representerende verzekeraar zijn werkzaamheden
uitvoert in lijn met het landelijk raamwerk en met
voldoende kwaliteit.

ONVZ neemt deel aan de werkgroepen Informatiedeling en Casuïstiek. Binnen deze samenwerking
hebben we korte lijnen en houden we elkaar op de
hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

In 2020 heeft ONVZ als representerende en tweede
zorgverzekeraar samen met de betreffende zorgaanbieders gewerkt aan het traject van horizontaal
toezicht. Dit traject wordt in 2021 voortgezet.

Medisch-specialistische zorg en geestelijke
gezondheidszorg

Paramedie en mondzorg

Voor de medisch-specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg voeren alle verzekeraars al
een aantal jaar gezamenlijk onderzoek uit. Binnen
deze landelijke onderzoeken vindt er een verschuiving plaats van onderzoek achteraf naar ‘horizontaal
toezicht’, waarbij declaraties in de processen aan de
voorkant worden geborgd.
Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking
tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder
die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en
transparantie in handelen. Horizontaal toezicht richt
zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit
gaat enerzijds over correct registreren en declareren
en anderzijds over gepast gebruik van zorg.
Bij horizontaal toezicht werken verzekeraars volgens
representatie, waarbij ze steunen op elkaars werkzaamheden. Dit betekent dat er voor de zorgaanbieder één aanspreekpunt is vanuit de zorgverzekeraars: de representerende verzekeraar. Een tweede

Voor de eerstelijnszorg paramedie en mondzorg
heeft ONVZ ervoor gekozen om in verband met
corona de geplande materiële controles in 2020 te
pauzeren. Enerzijds heeft dit te maken met de coronamaatregelen, waardoor er minder zorg is verleend
of zorg op een andere manier heeft plaatsgevonden.
Anderzijds heeft dit te maken met de financiële
positie van zorgaanbieders, waardoor voortzetting
van zorg mogelijk in het gedrang komt.

9.5 Keer Diabetes2 Om
In 2020 heeft ONVZ deelgenomen aan de pilot
Keer Diabetes2 Om, een innovatief programma om
diabetes te verhelpen door middel van leefstijlaanpassing. Met het leefstijlprogramma, een initiatief
van Voeding Leeft, krijgen patiënten meer grip op
hun eigen gezondheid.
De resultaten van Keer Diabetes2 Om zijn tot
nu toe veelbelovend, zeker ten opzichte van de
reguliere diabetesbehandeling bij de huisarts.
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Deelnemers gaan anders eten en bewegen en
worden intensief begeleid door een coach, diëtist,
kok en verpleegkundige. Binnen een halfjaar hoeven
deelnemers aan het programma niet langer diabetesmedicatie te gebruiken, of is het gebruik van
diabetesmedicatie in ieder geval sterk afgenomen.
Met de pilot wil ONVZ testen of Keer Diabetes2 Om
een geschikte, maar ook een betaalbare methode
is om diabetes type 2 te behandelen. De uitkomst
hiervan zal bepalen of ONVZ de samenwerking met
Keer Diabetes2 Om zal voortzetten.

ONVZ onderzoekt ten slotte in toenemende mate
hoe financiële afspraken met zorgaanbieders kunnen
worden gemaakt op basis van de uitkomsten of de
waarde van de geleverde zorg. ONVZ is groot voorstander van behandelingen die aandoeningen en
complicaties niet alleen verhelpen, maar ook voorkomen. Daarom investeert ONVZ in het programma
Keer Diabetes2 Om.
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9.6 Somnox
ONVZ is de samenwerking aangegaan met Somnox.
Een verzekerde die in 2020 een Somnox-slaaprobot
aanschafte omdat hij of zij last had van slaapproblemen, kon hiervoor de vergoeding voor preventiecursussen gebruiken. De slaaprobot simuleert
een menselijk ademhalingsritme dat langzamer is
dan de eigen ademhaling. Wie de robot vasthoudt,
gaat onbewust meeademen met dit ritme. Zo maakt
de robot de ademhaling geleidelijk trager. Dit geeft
de hersenen een seintje om het lichaam te laten
ontspannen, waardoor iemand sneller in slaap valt.

ONVZ en Somnox onderzochten samen of het
gebruik van een slaaprobot effect heeft op het
slaapgedrag en de gezondheid van mensen. We
zijn bijvoorbeeld benieuwd of gebruikers van de
slaaprobot minder gebruikmaken van slaapmedicatie. Hiermee dragen we bij aan initiatieven om de
zorg betaalbaar te houden voor iedereen.

9.7 Preventie mondzorg
kinderen
Begin 2020 heeft ONVZ contact gezocht (uiteraard
volgens de regels van de AVG) met ouders van
kinderen die de tandarts niet bezoeken. Het initiatief hiervoor kwam uit de beroepsverenigingen van
de tandartsen. Uit onderzoek bleek namelijk dat een
op de vijf kinderen de tandarts niet bezoekt.
In een e-mail werd het belang van een jaarlijks tandartsbezoek en tweemaal daags poetsen uitgelegd.
Ook hebben we benadrukt dat verzekerden niets
hoeven te betalen voor de meeste tandartsbehandelingen voor hun kinderen tot achttien jaar. De
basisverzekering vergoedt dan namelijk de meeste
tandartsbehandelingen, zoals een controle of het
vullen van een gaatje. Ook werd aangegeven dat
het eigen risico niet geldt voor kinderen.
De e-mail is naar ruim 6.500 ouders van ruim 9.200
kinderen gestuurd. Uit de evaluatie blijkt dat 42
procent van de aanschreven ouders alsnog met
hun kinderen naar de tandarts is geweest. We zijn
trots op dit mooie resultaat, dat is bereikt met de
beroepsverenigingen, andere zorgverzekeraars en
dankzij de aandacht in de media.
Inmiddels is de groep die nog geen gehoor heeft
gegeven aan de actie opnieuw aangeschreven.
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CORPORATE
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Dat is al zo sinds ONVZ in 1933 werd opgericht. ONVZ is een vereniging; hoofdverzekerden met een basisverzekering zijn lid.
ONVZ heeft geen winstoogmerk. Eventuele winst
wordt ook niet uitgekeerd, maar komt weer ten
goede aan de verzekerden. Vereniging ONVZ heeft
een eigen bestuur en raad van afgevaardigden.
De structuur voor alle verbonden juridische
entiteiten, gezamenlijk te noemen ONVZ, per
31 december 2020 kan schematisch als volgt worden
weergegeven:

10.1 Vereniging ONVZ
Vereniging ONVZ stelt zich ten doel het behartigen
van de belangen van de leden op het gebied van
ziektekosten en hun gezondheid.
Vereniging ONVZ heeft een bestuur, dat bestaat
uit de in functie zijnde commissarissen van ONVZ
Holding B.V.
Het bestuur van Vereniging ONVZ bestond op
31 december 2020 uit:
• Louise Gunning-Schepers, voorzitter
• Iris van Bennekom-Stompedissel
• Willem Geerlings
• Edgar Koning
• Sabijn Timmers-Janssen

10

ONVZ Holding B.V.

ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.

ONVZ Aanvullende
Verzekering N.V.

Vecozo B.V.

Vektis C.V.

kwaliteit en
vrije keuze voorop.

Multizorg VRZ B.V.

De leden van Vereniging ONVZ kiezen een raad van
afgevaardigden. De raad beoordeelt de jaarrekening en keurt die (indien correct bevonden) goed.
Inzake de uitvoering van de Zorgverzekeringswet
en de Wet langdurige zorg fungeert de raad als
raad van advies en geeft hij de raad van bestuur
gevraagd en zo nodig ongevraagd advies.
Ook worden periodiek zaken besproken als ontwikkelingen in de zorg, veranderende wet- en regelgeving, de strategische koers van ONVZ, eventuele
(product)aanpassingen, samenwerkingsverbanden,
klachtenmanagement en zaken binnen het zorgveld.
Ten aanzien van de invloed van verzekerden op het
zorginkoopbeleid gold dat, gelet op de positie van
ONVZ als restitutieverzekeraar, de zorginkoop niet
van invloed is op de keuzevrijheid van verzekerden
en de vergoeding van zorgkosten.
De raad van afgevaardigden komt ten minste
eenmaal per jaar in vergadering bijeen, binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar. Een van de
onderwerpen van deze bijeenkomst is de beoordeling en goedkeuring van de jaarrekening.

Vereniging ONVZ

Bij ONVZ staan

10.1.1 Raad van afgevaardigden

ONVZ Langdurige
Zorg B.V.

ONVZ Benefits B.V.

De raad van afgevaardigden van Vereniging ONVZ
fungeert tevens als raad van advies van ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en van ONVZ Langdurige
Zorg B.V. De raad van afgevaardigden kent een
pluriforme samenstelling. Zo hebben onder meer
een verzekeringsadviseur, een huisarts, een communicatiespecialist, een tandarts en een apotheker
zitting in deze raad.
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Samenstelling van de raad van afgevaardigden
van Vereniging ONVZ op 31 december 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chris Borgdorff
Hans Blaauwbroek
Rob Barnasconi (namens VvAA)
Frans Brouwer (namens PNOzorg)
Mariël Casparie
Erik Geels
Erik Hessels
Jan van Heijningen
Yme-Jan Hofstee
Madelein Holm
Kirsten Kouwen-Lubbers
Arend-Jan Nijhuis
Tanja Ninkovic
Michael Rutgers
Eugen Zuiderwijk

10.1.2 Raad van commissarissen
De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht
te houden op het beleid van het bestuur en de
algemene gang van zaken binnen ONVZ. Bij het
vervullen van hun taak moeten de leden van de
raad van commissarissen zich richten op het belang
van ONVZ. De raad van commissarissen is collectief
verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn taak.
De samenstelling van de raad van commissarissen op 31 december 2020 was als volgt:
• Louise Gunning-Schepers, voorzitter
• Iris van Bennekom-Stompedissel
• Willem Geerlings
• Edgar Koning
• Sabijn Timmers-Janssen
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De samenstelling van de audit- en risicocommissie van de raad van commissarissen was
ultimo 2020 als volgt:
• Edgar Koning, voorzitter
• Sabijn Timmers-Janssen

Curricula vitae van de leden van de raad van commissarissen (op 31 december 2020):

Louise Gunning-Schepers (1951)
Huidige functies
• Voorzitter raad van toezicht RegMed XB
• Voorzitter
raad
van
commissarissen
Royal Schiphol Group
• Voorzitter van het curatorium van The Prince
Claus Chair
• Voorzitter van de stichting ADORE
• Lid van de medische adviesraad van de
Universiteit Heidelberg

Iris van Bennekom-Stompedissel (1962)
Huidige functies
• Lid van de raad van bestuur van ouderenzorgorganisatie WilgaerdenLeekerweideGroep
• Lid raad van commissarissen van stichting
Woningbedrijf Velsen
• Voorzitter raad van toezicht Agora
• Voorzitter Stichtingsbestuur SIGRA

Willem Geerlings (1950)
Huidige functies
• Lid raad van toezicht Amsterdam UMC
• Lid beoordelingscommissie Citrienfonds ZonMw

•
•
•

Lid raad van toezicht KNRM
Lid accreditatiecommissie NVZD
Medisch adviseur Voeding Leeft

Edgar Koning (1952)
Huidige functies
• Voorzitter raad van commissarissen Amvest
Vastgoed
• Lid raad van toezicht St. Antonius Ziekenhuis

Sabijn Timmers-Janssen (1969)
Huidige functies
• Bestuurder finance, risk en IT bij Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer
• Lid raad van commissarissen Onderlinge
’s-Gravenhage Levensverzekeringsmij

10.1.3 Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding en
is verantwoordelijk voor het formuleren van de strategie met het bijbehorende risicoprofiel alsmede het
beleid voor het verwezenlijken van de doelstellingen
van ONVZ. Ook is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd
door de raad van commissarissen.
De samenstelling van de raad van bestuur op 31
december 2020 was als volgt:
•
•

Jean-Paul van Haarlem, voorzitter
Ivo van Dijk

Curricula vitae van de leden van de raad van bestuur:

•

Jean-Paul van Haarlem (1964)

•
•

Functies op 31 december 2020
• Voorzitter raad van bestuur ONVZ
• Voorzitter raad van commissarissen
Multizorg VRZ B.V.
• Vicevoorzitter Zorgverzekeraars Nederland
• Bestuurslid Vereniging van
Kwaliteitszorgverzekeraars (VRZ)

Ivo van Dijk (1967)
Functies op 31 december 2020
• Lid raad van bestuur ONVZ
• Lid bestuurscommissie Verzekeringen &
Uitvoering Zorgverzekeraars Nederland
• Bestuurslid en penningmeester Vereniging van
Kwaliteitszorgverzekeraars (VRZ)
• Lid raad van toezicht Zorggroep De Vechtstreek

10.1.4 Bestuursteam

De dagelijkse leiding over de divisies van ONVZ ligt
in handen van de leden van het bestuursteam. Het
bestuursteam bestond op 31 december 2020 uit:
• Jan Berkelmans (1981), clustermanager Zorg
• Jan Doornbos (1964), clustermanager Compliance, Juridische Zaken en Fraudebeheersing
• Tijn Elferink (1981), clustermanager
Communicatie
• Astrid van Leeuwen-Ros (1973), clustermanager
Internal Audit
• Henk-Jan Maas (1967), clustermanager Human
Resources & Facilitaire Zaken

Vivian Minten (1970), clustermanager
Klantrelaties
Rikky van Osch (1959), clustermanager Datacare
Marco Saas (1969), chief financial and risk officer
(CFRO)

10.2 Bestuur en toezicht
De raad van commissarissen en de raad van bestuur
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate
governance van ONVZ. Binnen de corporategovernancestructuur zijn de belangrijkste bevoegdheden
en verantwoordelijkheden neergelegd bij de raad
van bestuur en de raad van commissarissen.
Op ONVZ wordt toezicht uitgeoefend door onder
meer De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Financiële Markten
(AFM). Daarnaast heeft ONVZ te maken met het
Zorginstituut Nederland (ZiNL), dat onder meer
belast is met de uitvoering van de vereveningsregeling op grond van de Zorgverzekeringswet.
ONVZ is lid van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en
van het Verbond van Verzekeraars, en onderschrijft
de door deze belangenverenigingen opgestelde
gedragscodes.
ONVZ is lid van de vereniging van Nederlandse
kwaliteitszorgverzekeraars VRZ Zorgverzekeraars
(hierna: VRZ). VRZ streeft naar kwaliteitsverbetering,
doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg. De
andere leden zijn Eno en Zorg en Zekerheid.

10.3 Risicomanagement
Inleiding
Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van
de bedrijfsvoering van ONVZ. Ontwikkelingen in
de zorgverzekeringsmarkt volgen elkaar de afgelopen jaren in hoog tempo op. Het toepassen van
risicomanagement stelt ONVZ in staat om op een
gestructureerde en expliciete wijze risico’s in kaart
te brengen, te evalueren en er proactief mee om te
gaan.
Binnen ONVZ is risicomanagement gedefinieerd
als een continu proces van effectief omgaan met
kansen en risico’s die van invloed zijn of kunnen zijn
op het behalen van de organisatiedoelstellingen.
Om dit te bewerkstelligen is er binnen ONVZ continu
aandacht voor risicobewustzijn. Dit vormt onderdeel
van de cultuur, het denken en het gedrag van de
medewerkers. Zo organiseert ONVZ structureel – en
dus ook in 2020 – trainingen op het gebied van risicomanagement en informatiebeveiliging.

10.3.1 Doelstelling risicomanagement

De doelstellingen van risicomanagement zijn:
•

•

•

het bevorderen van risicogestuurd werken door
aandacht te geven aan de menselijke factor en
de organisatiecultuur
het bewaken van de risicobereidheid door het
periodiek toetsen van de controls en de vastgestelde risicocategorienormen
het verschaffen van inzicht in relevante risico’s
in relatie tot de (toekomstige) kapitaalbehoefte
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•

het bijdragen aan het interne beheersingsproces door het waarborgen en monitoren van
de kwaliteit, aantoonbaarheid en de uniformiteit
van het risicobeheer

Beheersingsmodel
ONVZ heeft zijn risicobeheersing ingericht aan de
hand van het three lines model-principe. Dit model
draagt bij aan de versterking van de risicocultuur, het
nemen van verantwoordelijkheid voor het managen
van risico’s en interne beheersing en uiteindelijk aan
het optimaliseren en geïntegreerd samenwerken
van de drie linies.

Eerste lijn
Primair zijn de (eindverantwoordelijke) managers
van de eerste lijn verantwoordelijk voor het ontwerp
en de werking van hun systeem van interne beheersing, inclusief risicobeheersing, van de onderliggende processen en systemen. De eerste lijn draagt
de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de risicobeheersing en voert het risicobeleid uit. Zij brengt
risico’s in kaart aan de hand van risicoanalyses (strategisch risk assessment en risk self-assessments) en
is verantwoordelijk voor de benoemde, van toepassing zijnde, controls.
De eerste lijn is verantwoordelijk voor het realiseren
van de strategie binnen de gestelde kaders door het
uitvoeren van werkprocessen en het beheersen van
risico’s in die werkprocessen.
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Tweede lijn
De functies in de tweede lijn zijn verantwoordelijk
voor het ontwikkelen van risicobeleid, het bieden
van ondersteuning bij implementatie, het bevorderen en monitoren van de kwaliteit, aantoonbaarheid en uniformiteit van de interne controle en risicobeheersing. De tweede lijn faciliteert hierin de
gehele organisatie.
De tweede lijn is onafhankelijk en bewaakt de
kwaliteit van de wijze waarop de risico’s en controls
worden geïnventariseerd en de interne beheersing
wordt uitgevoerd. Diverse disciplines werken hiertoe
samen, te weten: de risicobeheerfunctie, de compliancefunctie, de actuariële functie, de fraudecoördinator en de chief information security officer (CISO).
De werkzaamheden van de actuariële functie zijn
uitbesteed aan een extern bureau. Dit omdat we
ons zelf te klein vinden om de actuariële functie in
continuïteit adequaat intern in te richten.

Derde lijn
De afdeling internal audit vormt de derde lijn. Deze
afdeling is geheel onafhankelijk gepositioneerd van
de rest van de organisatie en geeft onafhankelijke
en objectieve assurance en adviezen over de toereikendheid en effectiviteit van governance en risicomanagement (eerste en tweede lijn) aan de raad van
bestuur en de raad van commissarissen.

GRC
De eerste, tweede en derde lijn hebben zitting in

de Governance, Risk, Compliance & Controlegroep
(GRC-groep). In dit overlegorgaan wordt de voortgang en de relevante ontwikkelingen op de interne
beheersingsgebieden besproken. Het GRC-overleg
borgt de eenheid op het brede terrein van GRC,
afstemming van activiteiten, onderkennen en prioriteren van beheersingsissues en risico’s en de deling
van kennis en kunde.

10.3.2 Risicobereidheid

De strategische doelstellingen van ONVZ vormen
het uitgangspunt voor zijn risicomanagementaanpak. Bij het nastreven van deze doelstellingen
bepaalt de raad van bestuur hoeveel risico hierbij
gelopen mag worden. Dit komt in de termen laag
tot en met hoog tot uitdrukking in de risicobereidheid. Hierin verwoordt ONVZ de mate waarin het
risico’s accepteert of vermijdt bij het nastreven van
zijn strategische doelstellingen.
De risicobereidheid wordt vastgesteld voor ONVZ
als groep en geldt ook voor de verschillende juridische entiteiten. De raad van bestuur legt de vastgestelde risicobereidheid voor aan de raad van
commissarissen na behandeling in de audit- en risicocommissie.

verzekerden dan een scherp aanbod. Maar
ook zijn verzekerden helpen en inspireren bij
een goed en gezond leven. Meer zijn dan enkel een
traditionele zorgverzekeraar. ONVZ is er niet alleen
voor wie zorg nodig heeft, maar juist ook voor wie
nog geen zorg nodig heeft en gezond wil blijven.
Een verschuiving naar preventie, of anders gezegd:
investeren in voorzorg, om zorg te voorkomen en
gezondheid te bevorderen. Maar ook is ONVZ er
voor mensen met een (chronische) ziekte, die actief
met hun gezondheid omgaan en het beste uit hun
leven willen halen. ONVZ wil een gezondheidsverzekeraar zijn.
ONVZ staat voor vrijheid. De klanten van ONVZ zijn
verzekerd van buitengewoon veel vrijheid. Vrij om te
bepalen naar welk ziekenhuis ze gaan. ONVZ geeft
zijn verzekerden veel ruimte om eigen keuzes te
maken. Het is immers hun leven en hun gezondheid.
Daar maken we ons elke dag sterk voor.

Hoofdcategorieën

Subcategorieën Financiële risico’s

De naleving van risicobereidheid wordt halfjaarlijks
getoetst. Het resultaat hiervan geeft inzicht in de
mate waarin ONVZ binnen zijn vastgestelde risicobereidheid acteert. Dit wordt weergegeven in de
riskmonitorrapportage.
ONVZ kiest voor een strategie van toegevoegde
waarde voor zijn klant: meer creëren voor zijn

De raad van bestuur bespreekt periodiek de
strategische risico’s en het risicoprofiel. Aan de hand

Laag tot gemiddeld

Premie- en voorzieningenrisico

Financieel Marktrisico

Catastrofe risico

Tegenpartij risico

Gemiddeld

Zorginkoop risico

Hoog
Verzekeringstechnisch risico

Liquiditeitsrisico

Subcategorieën Operationeel risicosubcategorie
Processen

Benadeling derden

(Pre)acceptatie / transactie
Verwerking

Onoorbaar handelen
Integriteitsrisico

Uitkering / betaling

Voorwetenschap
Witwassen &
terrorismefinanciering

Bedrijfscontinuiteit

Operationeel Risico
Operationeel
uitvoeringsrisico

Datakwaliteit en informatie
Productontwikkeling
Wet- en regelgeving

Kosten
Personeel

Juridisch risico

Fraudegevoeligheid

Naleving
Aansprakelijkheid
Afdwingbaarheid contracten

10.3.3 Strategische risicoanalyse

Ten minste jaarlijks brengt de raad van bestuur de
strategische risico’s in kaart. Het gaat om risico’s
die het behalen van de strategische doelstellingen
kunnen beïnvloeden. De raad van bestuur maakt een
risico-inschatting aan de hand van kans en impact.
Het resultaat hiervan wordt aangeduid als laag,
gemiddeld of hoog. Als de risico’s hoger zijn dan de
bereidheid van ONVZ worden aanvullende controls
genomen.

Laag

Concurrentie
Afhankelijkheid
Omgevingsrisico

Continuïteit bedrijfsvoering

Reputatie
Ondernemingsklimaat/
Politiek

Uitbestedingsrisico

Integriteit
Kwaliteit dienstverlening

Strategy & policies

IB risico

Organization

Belastingrisico

People
Processes
Technology
Facilities

Figuur 1: Risicocategorieën. In deze figuur is de risicobereidheid van ONVZ weergegeven.
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van de actualiteiten en de economische en politieke
ontwikkelingen wordt getoetst in hoeverre het risicoprofiel gedurende de afgelopen periode is gewijzigd.

te kijken naar de relevante risico’s die het bereiken van
de strategische doelstellingen bedreigen in relatie tot
de (toekomstige) kapitaalbehoefte van ONVZ.  

staan. Om zijn marktpositie te verbeteren is ONVZ is
2021 overgegaan naar het voeren van een combinatiepolis en is een nieuw label (Jaaah) geïntroduceerd.

Aan de hand van het risicoprofiel worden de toprisico’s van ONVZ bepaald. De top-7 van risico’s zijn
nettorisico’s die op basis van de kwalitatieve inschatting in de hoogrisicozone vallen.

Aan de hand van de toprisico’s worden scenario’s uitgewerkt. Deze (gecombineerde) scenario’s worden over
drie projectiejaren doorgerekend en geven inzicht in
het effect op de SCR-ratio, zodat rekening gehouden
wordt met de onzekerheden in de toekomst. Dit kan
ONVZ door eventueel het beleid bij te stellen en/of
maatregelen ter voorkoming of verkleining van de
risico’s te nemen. De ORSA legt daarmee de relatie
tussen beleid, risicomanagement en kapitaalmanagement.

Voorbereidend crisisplan

Toprisico’s 2020
1.

Vertrek van grote collectiviteit/label

2.

Ongewenste uitstroom van verzekerden

3.

Overschrijding 1%-norm marktconforme zorgkosten

4.

Onzekerheden zorgkosten en -budget

5.

Afhankelijkheid van politieke besluitvorming

6.

Inadequate risicoverevening

7.

Pandemie

Alle strategische risico’s en de actuele controls
worden vastgelegd in een risicodossier en worden
periodiek getoetst op opzet en werking. De status
van de beheersing wordt besproken en indien nodig
aangepast. Rapportage vindt plaats via de riskmonitorrapportage.

Own Risk & Solvency Assessment
ONVZ voert jaarlijks een Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) uit. Dit is een belangrijk instrument om

Voor een gezonde bedrijfsvoering hanteert ONVZ
voor alle entiteiten een streefnorm van 130 procent,
uitgedrukt in de SCR-ratio. Dit wordt jaarlijks vastgesteld in het kapitaalbeleid en is gebaseerd op de
Solvency II-eis, aangevuld met een risicogewogen
buffer. Wanneer het niveau van 120 procent SCR-ratio
wordt bereikt (per entiteit) neemt ONVZ maatregelen
om verdere daling te voorkomen en vervolgens zo
snel mogelijk weer boven 120 procent SCR-ratio te
komen. Bij dit interventieniveau kunnen zowel maatregelen worden genomen om de SCR te verlagen als
om het eigen vermogen te verhogen.
De uitkomsten van de ORSA van 2020 tonen
aan dat voor ONVZ, bij het voltrekken van een
(gecombineerd) scenario, het terugkomen op het
niveau van 120 procent met toepassing van herstelmaatregelen haalbaar is, maar dat daarmee de
marktpositie van ONVZ onder druk zal komen te

In 2020 is voor het eerst het voorbereidend crisisplan
(VCP) opgesteld. ONVZ geeft hiermee invulling aan
de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars. In
het VCP maakt ONVZ inzichtelijk welke maatregelen
genomen kunnen worden om zijn financiële positie
te herstellen als die aanzienlijk verslechtert en de
wettelijke vereisten ten aanzien van aan te houden
kapitaal (dreigen te) worden doorbroken. Het VCP
bereidt ONVZ voor op mogelijke crisisscenario’s.
Uit de doorrekeningen van de crisisscenario’s kan
geconcludeerd worden dat er afhankelijkheid
bestaat tussen het moment in enig jaar waarin een
solvabiliteitstekort zich manifesteert en de mate
waarin vervolgens hersteld kan worden binnen zes
maanden.

Coronapandemie

Om een gelijk speelveld te waarborgen zijn zorgverzekeraars een solidariteitsregeling overeengekomen
waarin kosten uit de continuïteitsbijdrageregelingen,
extra coronakosten en de bijdragen uit de Catastroferegeling evenredig over de verzekeraars worden
verdeeld. Een bandbreedteregeling van +10 euro of
-10 euro zorgt indien nodig voor een verdere nivellering naar het ‘verwachte risicovereveningsresultaat’
zonder corona-effecten. Deze regelingen zijn voor
het boekjaar 2020 door de Autoriteit Consument &
Markt akkoord bevonden.

Verzekeraars zijn voor de afwikkeling van deze regelingen afhankelijk van een aantal partijen: zorgaanbieders voor de juiste registratie van de coronagerelateerde (zorg)kosten en van de overige
zorgverzekeraars voor onder meer de juistheid van
de contractafspraken, gedeclareerde zorgkosten,
ontvangen catastrofe- en vereveningsbijdragen.
Dit vereist een vergaande samenwerking en transparantie van de betrokken partijen. Vanwege deze
onderlinge afhankelijkheid en doordat niet alle
coronagerelateerde declaraties op balansdatum zijn
ontvangen of als zodanig zijn geïdentificeerd, is een
betrouwbare inschatting van de financiële uitwerking van de verschillende regelingen nog moeilijk te
maken.
Voor 2021 wordt het macrorisico van hogere kosten
voor ONVZ beperkt door de toepassing van een
gedeeltelijke macronacalculatie (85 procent) op de
gerealiseerde zorgkosten en het macroprestatiebedrag. Voor de ggz is aanvullend een bandbreedteregeling vastgesteld. In overleg met het ministerie van
VWS en Zorginstituut Nederland is overeengekomen
dat de kosten van de coronapandemie niet worden
meegenomen in de verevening over 2021.

10.4 Risicobeheersing

Strategische risicobeheersing

Om de strategische risico’s te kunnen beheersen,
is inzicht nodig in de opzet en werking van de
bestaande controls. ONVZ gebruikt hiervoor een
riskmonitorrapportage.

De bedrijfsonderdelen toetsen halfjaarlijks aan
de hand van een self-assessment de key normen
en controls die voor hen van toepassing zijn. De
afdeling Risk toetst vervolgens, onafhankelijk van
de bedrijfsonderdelen, op basis van deelwaarnemingen de controls door het opvragen en beoordelen van evidence en het voeren van gesprekken
met medewerkers. De bevindingen en adviezen
uit dit onderzoek worden verwerkt in de riskmonitorrapportage. ONVZ bewaakt structureel of de
controls worden nageleefd en of eventuele aanpassingen naar aanleiding van de bevindingen en de
adviezen worden opgevolgd.

Coronagerelateerde risicobeheersing

ONVZ heeft, voor het een besluit nam over deelname aan de continuïteitsbijdrageregelingen,
de mogelijke risico’s in meerdere bestuurlijke sessies zorgvuldig afgewogen. Bij het
identificeren en inschatten van deze risico’s
zijn diverse stakeholders betrokken geweest.

Belangrijke aspecten die hierin zijn meegenomen:
• de financiële impact op het eigen vermogen in
relatie tot de risicobereidheid van ONVZ
• de impact van een mogelijke volgende coronagolf
Deze inzichten zijn onder meer als uitgangspunt
gebruikt door ONVZ binnen Zorgverzekeraars
Nederland bij de totstandkoming van de uiteindelijke regeling ter borging van een evenwichtig gelijk
speelveld.

Risicocategorieën
Om inzicht te krijgen in de risico’s die samenhangen
met de activiteiten die ONVZ uitvoert en de mate
waarin deze een potentiële bedreiging kunnen
vormen voor zijn doelstellingen, is binnen ONVZ
voor het categoriseren van risico’s gekozen. ONVZ
hanteert de volgende hoofdrisicocategorieën:

Hoofdrisicocategorieën
Financieel marktrisico
Tegenpartijrisico
Verzekeringstechnisch risico
Liquiditeitsrisico
Operationeel risico
Deze hoofdcategorieën zijn onderverdeeld in
subcategorieën. Hierna wordt ingegaan op de risicobeheersing van gecategoriseerde risico’s.

10.4.1 Financieel marktrisico

Het financieel marktrisico wordt gedefinieerd als
het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie als direct of indirect
gevolg van schommelingen in het niveau en de
volatiliteit van de marktprijzen van activa, verplichtingen en financiële instrumenten.
Ter beheersing van het marktrisico voert ONVZ een
beleggingsbeleid waarin rekening wordt gehouden
met de organisatiedoelstellingen, maatschappelijke
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belangen en inherente risico’s op korte en lange
termijn. Het uitgangspunt van het beleggingsbeleid
van ONVZ is het in stand houden van het reële eigen
vermogen door middel van een defensieve beleggingsstrategie, waarbij de volatiliteit beperkt is.
ONVZ werkt met een risicobudget waarin rekening
gehouden wordt met een gelimiteerd solvabiliteitsbeslag passend binnen onze lage risicobereidheid.
Vanwege de effecten van de coronapandemie op de
aandelenbeurzen heeft ONVZ in april 2020 besloten
zijn aandelenportefeuille tijdelijk af te bouwen,
waarbij de vrijgekomen gelden ingelegd zijn in een
geldmarktfonds.

10.4.2 Tegenpartijrisico

Het tegenpartijrisico wordt gedefinieerd als het
risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie als gevolg van schommelingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen en debiteuren waaraan ONVZ in de vorm van
een tegenpartijrisico blootstaat.
ONVZ onderscheidt drie type tegenpartijen:
•
•
•

verzekerden, verzekeringsadviseurs en collectiviteiten
financiële instellingen
zorgverleners

Verzekerden, verzekeringsadviseurs en
collectiviteiten
Om het tegenpartijrisico zo veel mogelijk te
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verkleinen heeft ONVZ maatregelen genomen, waaronder implementatie van adequate incassoprocedures ten aanzien van zowel individuele verzekerden
als verzekeringsadviseurs en collectiviteiten. Verder
bewaakt ONVZ actief de ontwikkeling en spreiding
van het tegenpartijrisico. ONVZ onderschrijft de
afspraken gemaakt binnen het ZN-protocol Incassotraject wanbetalers Zorgverzekeringswet. ONVZ
doet niet mee aan de regeling Wanbetalers.

Financiële instellingen
ONVZ waarborgt zijn liquiditeit door de matchingportefeuille te beleggen in participaties van een
geldmarktfonds met een AAA-rating. Liquide
middelen worden uitsluitend uitgezet bij tegenpartijen die minimaal A-1/F1 als kortetermijncreditrating hebben.

Zorgverleners
ONVZ verstrekt in beperkte mate voorschotten
aan zorgverleners (ziekenhuizen en ggz-instellingen). Het tegenpartijrisico wordt beperkt doordat
contractueel bepaald is dat ONVZ de mogelijkheid
heeft om de voorschotten met uitstaande declaraties te verrekenen. Verstrekte voorschotten hebben
daarnaast een omvang die lager is dan de omvang
van het uitstaande onderhanden werk. De posities
worden actief gemonitord op instellingsniveau.
Met diverse zorginstellingen zijn omzetplafonds of
aanneemsommen afgesproken. Indien meer gefactureerd wordt dan afgesproken moet de zorginstelling dat terugbetalen.

Continuïteitsbijdrage en vooruitbetalingen
aan zorgverleners

In het voorjaar van 2020 dreigden door de coronacrisis veel zorgaanbieders in de financiële problemen
te komen: aan de ene kant werden zij geconfronteerd met coronagerelateerde meerkosten, aan de
andere kant was sprake van productieverlies. Om
deze zorgaanbieders te ondersteunen en de continuïteit van het zorgaanbod te waarborgen, hebben
de zorgverzekeraars gezamenlijk compensatieregelingen opgezet. Zorgaanbieders moesten deze
steun zelf aanvragen.
Binnen deze regelingen kon vooruitlopend op de
continuïteitsbijdrage een vooruitbetaling worden
aangevraagd. De vooruitbetaling was vooral bedoeld
voor de korte termijn totdat de continuïteitsbijdrage
was opgezet en betaalbaar kon worden gesteld. De
vooruitbetaling dient te allen tijde te worden terugbetaald of verrekend te worden met de continuïteitsbijdrage of zorgdeclaraties. Ultimo 2020 is van de 40
miljoen euro aan vooruitbetalingen het merendeel
verrekend of omgezet in een continuïteitsbijdrage.

10.4.3 Verzekeringstechnisch risico

Het verzekeringstechnisch risico wordt gedefinieerd als het risico dat uitkeringen niet gefinancierd
kunnen worden uit premie- en/of beleggingsinkomsten als gevolg van onjuiste en/of onvolledige (technische) aannames en grondslagen bij de ontwikkeling en premiestelling van het product.
ONVZ schat bij zijn premiestelling en vaststelling van
voorzieningen deze risico’s vooraf zo goed mogelijk

in en tracht deze waar mogelijk te verkleinen of in
zijn geheel te mitigeren.
Zoals omschreven bij de toelichting op de coronaregelingen voor continuïteitsbijdragen en meerkosten,
de catastroferegeling en de Solidariteitsregeling
Zorgverzekeraars in het bestuursverslag, brengt de
coronapandemie onzekerheden met zich mee over
het financieel resultaat van het verslagjaar. Dit hangt
samen met onder meer de hardheidsclausules van
de regelingen, de mate waarin de verschillende
zorgverzekeraars de drempel van de catastroferegeling overschrijden (plus het feit dat deze over twee
kalenderjaren, te weten 2020 en 2021, wordt berekend) en de toepassing van de Solidariteitsregeling
Zorgverzekeraars.
Daarnaast heeft de pandemie ook impact op de
betrouwbaarheid van de zorgkostenramingen, zowel
retrospectief (wat is de impact van de pandemie op
de kosten van 2020?) als prospectief (hoe ontwikkelen de pandemie en de bestrijding daarvan zich
in 2021 en verder?). Tot slot komen bij de uitvoering van alle regelingen intern operationele risico’s
kijken en zijn de zorgverzekeraars extern afhankelijk
van verschillende partijen, onder wie zorgaanbieders en andere zorgverzekeraars. Op alle fronten
is vergaande samenwerking en transparantie door
deze betrokken partijen noodzakelijk.
De geschetste onzekerheden brengen risico’s met
zich mee ten aanzien van het resultaat van de zorgverzekeraars zelf (dat hoger of lager kan uitvallen
dan begroot), de premiestelling van 2021 (die gebaseerd is op zorgkostenramingen, de aannames ten

aanzien van de eigen solvabiliteit en de financiële
ontwikkelingen bij concurrenten) en daarmee op
de concurrentiepositie van iedere zorgverzekeraar
afzonderlijk.
Tegenover de geschetste onzekerheden staan de
effecten van de mitigerende maatregelen van de
catastroferegeling (compensatie van de kosten van
de coronapandemie indien deze boven een vastgestelde drempel uitkomen) en de Solidariteitsregeling Zorgverzekeraars (evenredige verdeling van de
coronagerelateerde kosten en ontvangen compensatie tussen de zorgverzekeraars, plus in 2021 de 85
procent macronacalculatie van het verschil tussen
het landelijk afgegeven zorgkostenbudget en de
werkelijk gemaakte zorgkosten door het Zorgverzekeringsfonds). Deze regelingen hebben op landelijk
niveau een mitigerend effect. Op individueel verzekeraarsniveau kunnen de effecten van deze regelingen afwijken.
De onzekerheden rondom de risicoverevening
kunnen een significante invloed hebben op het
vereveningsresultaat over 2020. Dit resultaat wordt
pas in 2024 definitief vastgesteld. Ook de nog te
ontvangen definitieve afrekeningen Zorgverzekeringswet over de jaren 2017, 2018 en 2019 kunnen
significante invloed hebben op het vereveningsresultaat.
In aanloop naar het zorginkoopjaar 2021 heeft ONVZ
een eigen zorginkooporganisatie opgebouwd. Tot
en met zorginkoopjaar 2020 werd dit in VRZ-verband gedaan. Naast het werven en aannemen van
zorginkopers moesten alle processen en bijbehorende systemen opnieuw worden ingericht met

een passende nieuwe governance. In de nieuwe
zorginkooporganisatie is ook rekening gehouden
met de consequenties en mogelijkheden voor
ONVZ om van de restitutiepolis over te stappen
naar een combinatiepolis én het aanbieden van een
nieuw naturalabel, Jaaah. De risico’s en controls die
gepaard gaan met zelfstandige zorginkoop zijn door
de raad van bestuur passend geacht binnen zijn risicobereidheid.
Als gevolg van de tweede coronagolf moet naar
verwachting een deel van de continuïteitsbijdrageregelingen opnieuw worden doorgezet. Als gevolg
van deze effecten van de pandemie (een tweede en
eventuele opvolgende golven) is ook de inschatting
van de zorgkosten over 2021 bemoeilijkt. Dit leidt
tot aanvullende onzekerheid bij de bepaling van de
voorziening lopende risico’s.
ONVZ voert ook analyses uit op zijn portefeuille en
zorgkostenontwikkeling. Deze analyses kunnen tot
nieuwe inzichten leiden, zoals het aanpassen van de
polisvoorwaarden voor het komende jaar en/of het
aanpassen van het zorginkoopbeleid.

10.4.4 Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico wordt gedefinieerd als het risico
dat verzekeringsondernemingen geen beleggingen
en andere activa te gelde kunnen maken om aan
hun financiële verplichtingen te voldoen wanneer
deze opeisbaar zijn.
Het liquiditeitsbeleid is erop gericht om te allen
tijde aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
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ONVZ houdt de gelden die op korte termijn nodig
zijn voor betalingen aan op Nederlandse bankrekeningen. Het restant van de matchingportefeuille wordt aangehouden in een geldmarktfonds.
Dit geldmarktfonds kan binnen één dag liquide
gemaakt worden. Per kwartaal wordt de prognose
voor het lopende boekjaar aan de hand van de
balansgegevens bijgewerkt.
Eventuele tekorten in de omvang van de liquiditeiten
worden uit de matchingportefeuille aangevuld door
een mutatie in de participaties van het geldmarktfonds. Eventuele overschotten worden door mutaties in de participaties binnen het geldmarktfonds
opgenomen in de matchingportefeuille.

10.4.5 Operationeel risico

10.4.5.1 Operationeel uitvoeringsrisico
Het operationeel uitvoeringsrisico wordt gedefinieerd als het risico op verliezen door inadequate of
falende interne procedures, personeel of systemen
of door externe gebeurtenissen.
De operationele risico’s die ONVZ loopt, zijn
grotendeels inherent aan de branche. De operationele risico’s worden onder meer gemonitord op
basis van prestatie-indicatoren. ONVZ heeft de
beheersing van de zorgkosten aangescherpt door
controleactiviteiten
continu
te
verbeteren.
Deze controleactiviteiten omvatten naast formele
controle ook fraudebestrijding, controle op misbruik
en oneigenlijk gebruik en controle op gepast
gebruik. ONVZ beschikt over een fraudecoördinator. Deze verricht in samenwerking met betrokken
afdeling(en) diepgaande fraudeonderzoeken met
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als doel het mitigeren van het fraudegevoeligheidsrisico van ONVZ.
Daarnaast bewaakt de afdeling HR dat alle medewerkers en flexkrachten met klantadvies en klantcontact voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke
en interne vakbekwaamheidseisen. ONVZ brengt
proactief en planmatig de benodigde competenties voor de toekomst in kaart op basis van ambitie
van de organisatie, wetgeving en andere externe en
interne ontwikkelingen, strategie en organisatieontwikkeling.
10.4.5.2 Bedrijfscontinuïteitsrisico
Het beleid ten aanzien van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) beperkt het bedrijfscontinuïteitsrisico. Zo heeft ONVZ maatregelen genomen
waarmee majeure verstoringen van bedrijfskritieke
ketens kunnen worden voorkomen. Anderzijds
beschikt ONVZ over bedrijfscontinuïteitsplannen
die erop gericht zijn om na onderbreking of uitval
van kritische bedrijfsprocessen deze processen en
de beschikbaarheid van informatie binnen de vastgestelde tijdspanne weer op het vereiste niveau
te brengen. Rollen en verantwoordelijkheden voor
BCM zijn toegewezen aan medewerkers door de
hele organisatie heen.
Als gevolg van de coronapandemie is het Corona
Continuïteits Team (CCT) in het leven geroepen.
Dit team heeft bij aanvang van de pandemie risicosessies gehouden om de hieraan gerelateerde risico’s op de bedrijfsvoering en de medewerkers van
ONVZ in kaart te brengen en controls benoemd om
zo op passende wijze te acteren. Gedurende het

jaar heeft het CCT de relevante risico’s gemonitord.
10.4.5.3 Omgevingsrisico
Het omgevingsrisico wordt gedefinieerd als het
risico als gevolg van buiten de organisatie of groep
komende veranderingen op het gebied van concurrentieverhoudingen, belanghebbenden, reputatie,
ondernemingsklimaat en politiek.
De omgeving waarin ONVZ opereert wordt in zeer
grote mate gekaderd door wet- en regelgeving en
beleid dat door de rijksoverheid wordt opgesteld.
Een belangrijk deel van de speelruimte en de relatieve concurrentiepositie van ONVZ worden hierdoor bepaald. De afhankelijkheid van stakeholders
beslaat een grote diversiteit aan gremia: hoofdverzekerden, verzekeringsadviseurs, toezichthouders
en belangenbehartigers.
Om het omgevingsrisico in kaart te brengen wordt
jaarlijks een uitgebreide interne en externe analyse
gemaakt. In deze analyse wordt stilgestaan bij
onderwerpen zoals:
•
•
•
•

evaluatie van de najaarscampagne
analyse van de zorginkoop
financiële analyse
relevante trends en ontwikkelingen

De resultaten uit deze analyse zijn meegenomen
in de strategie waarin de doelstellingen en acties
worden geformuleerd om te kunnen anticiperen en/
of te reageren op (toekomstige) ontwikkelingen in
de omgeving.

10.4.5.4 Informatiebeveiligingsrisico
Het informatiebeveiligingsrisico wordt gedefinieerd
als het risico dat de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van informatie binnen de organisatie onvoldoende is gewaarborgd door tekortkomingen in het stelsel van (preventieve, detectieve,
repressieve en correctieve) beheersmaatregelen.

2020. Als gevolg van de coronapandemie is extra
aandacht gegaan naar maatregelen om het thuiswerken te faciliteren. Dit heeft geresulteerd in een
zeer snelle en redelijk vlekkeloze overgang naar een
gedeeltelijke of totale bedrijfsvoering (afhankelijk
van het moment tijdens de pandemie) op basis van
thuiswerkende medewerkers.

Informatiebeveiligingsrisico is in het ONVZ risicobeheersysteem geïdentificeerd als een van de
relevante risicocategorieën. De risicotolerantie met
betrekking tot informatiebeveiliging wordt jaarlijks
herijkt op basis van actuele interne ontwikkelingen
en wijzigingen in het dreigingsbeeld van buiten de
organisatie. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van
bedrijfsplannen alsmede van kennis van vakgenoten
binnen en buiten de verzekeringssector. Deze risicotolerantie is de basis voor de classificatie van applicaties en infrastructuur, maatregelen in het informatiebeveiligingsbeleid en verbeteringen in het
jaarlijkse informatiebeveiligingsplan.

10.4.5.5 Integriteitsrisico
Het integriteitsrisico wordt gedefinieerd als het
risico dat de integriteit van de instelling dan wel het
financiële stelsel wordt beïnvloed als gevolg van
niet-integere, onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers dan wel van de leiding in het
kader van wet- en regelgeving en maatschappelijke
en door de instelling opgestelde normen.

In het control self-assessment van oktober 2020 is
vastgesteld dat 54 van de 58 DNB-informatiebeveiligingsnormen op of boven het beoogde ambitieniveau scoren. Er zijn verbeteringen geïnitieerd om
de normen die onder het ambitieniveau scoren op
niveau te krijgen. ONVZ heeft Key Risk Indicatoren
benoemd en bijgehouden om de gewenste volwassenheid van de normen te monitoren.
Het merendeel van de geplande verbeteringen
op het vlak van informatiebeveiliging zijn geïmplementeerd conform het informatiebeveiligingsplan

Integriteit is een wezenlijk kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. Het bevordert
niet alleen de efficiëntie, de interne transparantie
en samenwerking, maar ook het vertrouwen. Als
zorgverzekeraar opereert ONVZ in een speelveld
dat volop in de aandacht staat in het politieke en
publieke domein. ONVZ wil hoogwaardige en integere dienstverlening leveren die aansluit bij zijn
kernwaarden. Om medewerkers bewust te maken
van het belang dat gehecht wordt aan een integere
omgang met verzekerden en de reputatie van de
zorgverzekeraarsbranche is de verzekeringseed of
-belofte verplicht gesteld. Ook worden er periodiek
awarenessbevorderende activiteiten en trainingen
aangeboden/gegeven door de compliance officer.
Hiernaast beschikt ONVZ over een integriteitsbeleid

dat aansluit bij zijn strategie en doelen. Om het integriteitsbeleid actueel te houden wordt dit periodiek
geëvalueerd. Startpunt voor de evaluatie van het
integriteitsbeleid is het uitvoeren van een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). De SIRA levert
ONVZ belangrijke informatie over potentiële integriteitsrisico’s die ONVZ loopt en de mate waarin deze
beheerst worden.
10.4.5.6 Juridisch risico
Het juridisch risico wordt gedefinieerd als het risico
samenhangend met (veranderingen in en naleving
van) wet- en regelgeving, het mogelijk bedreigd
worden van de rechtspositie van ONVZ, met inbegrip van de mogelijkheid dat contractuele bepalingen niet-afdwingbaar of niet-correct geformuleerd zijn.
Zowel de integriteitsrisico’s als de juridische risico’s
worden gemonitord door de complianceofficer.
Dit is een onafhankelijke functie binnen ONVZ. De
complianceofficer ondersteunt ONVZ bij de beheersing van de integriteitsrisico’s en de juridische risico’s. Negatieve publiciteit, ingrijpende sancties en/
of mogelijk juridische vervolging en claims worden
hierbij zo veel mogelijk voorkomen.
10.4.5.7 Uitbestedingsrisico
Het uitbestedingsrisico wordt gedefinieerd als het
risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit
van de aan derden (al dan niet binnen een groep,
al dan niet aan de sponsor) uitbestede werkzaamheden dan wel door deze derden ter beschikking
gestelde apparatuur en personeel worden geschaad.
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Alle uitgangspunten voor uitbesteding zijn opgenomen in het outsourcingsbeleid.

dat zich kan voordoen bij bestaande en toekomstige
fiscale transacties en in bedrijfsprocessen.

ONVZ heeft op diverse gebieden uitbestedingspartners:

Om de kans op potentiële belastingrisico’s te
verkleinen heeft ONVZ een horizontaaltoezichtconvenant gesloten met de Belastingdienst. ONVZ
krijgt hiermee vooraf de mogelijkheid zekerheid te
verkrijgen op punten die tot fiscale geschillen met
de Belastingdienst kunnen leiden. Het gaat hierbij
om het detecteren van fiscale risico’s, het inzetten
van middelen om de potentiële fiscale risico’s te
managen om zo een laag tolerantieniveau te handhaven.

•

•

•

Het operationele vermogensbeheer is uitbesteed aan NN Investment Partners. Deze vermogensbeheerder opereert binnen de kaders
van de daartoe opgestelde overeenkomst.
De vermogensbeheerder heeft daarbij geen
mandaat zelfstandig beleggingsbeslissingen
te nemen. Besluitvorming hierover ligt volledig
binnen de interne governance van ONVZ
De actuariële functie is uitbesteed aan Triple A.
Hiermee borgt ONVZ de tweede lijn actuariële
werkzaamheden conform Solvency II
De ICT-architectuur en -infrastructuur van ONVZ
bestaat voor een belangrijk deel uit cloud- en
SaaS-oplossingen. Het onderhoud hiervan is
uitbesteed aan onder andere Truston, Oracle,
Solvinity en TKC. ONVZ heeft zijn beheerorganisatie hierop ingericht

Met deze leveranciers van diensten zijn overeenkomsten gesloten, waarin onder meer afspraken zijn
vastgelegd over de aard en kwaliteit van de dienstverlening. Ook de naleving van privacywetgeving
is hierin opgenomen. De naleving hiervan wordt
gemonitord aan de hand van periodieke rapportages zoals ISAE 3402-rapporten.
10.4.5.8 Belastingrisico
Het belastingrisico wordt gedefinieerd als het risico

10.5 Wet- en regelgeving en 		
gedragscodes
Als zorgverzekeraar heeft ONVZ te maken met veel
wettelijke regelingen en codes, zowel intern als
extern.

Wettelijke regelingen
De belangrijkste wettelijke regelingen in 2020
waren:
• Zorgverzekeringswet (Zvw)
• Wet langdurige zorg (Wlz)
• Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
• Wet op het financieel toezicht (Wft)
• Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG)

De belangrijkste codes en regelingen die in
2020 golden:
Extern
• Cao Verzekeringsbedrijf
• Catastroferegeling
• Convenant Tipgelden OM, politie en Verbond
van Verzekeraars
• Coronaregelingen voor continuïteitsbijdragen
en meerkosten
• Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap ZN
• Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
• Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Zorgverzekeraars ZN
• HIV-gedragscode
• Moratorium erfelijkheidsonderzoek Verbond
van Verzekeraars
• Nederlandse Corporate Governance Code
• Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem
Financiële Instellingen
• Protocol materiële controle ZN
• Protocol Verzekeraars & Criminaliteit Verbond
van Verzekeraars
• Solidariteitsregeling Zorgverzekeraars
• Uniforme maatregelen ZN
Intern
• Beleidsrichtlijn Beloningsbeleid
• Beleidsrichtlijn Betrouwbaarheid en
geschiktheid
• Beleidsrichtlijn Klachtenbehandeling
• Beleidsrichtlijn Uitbesteding
• Charter Actuariële functie
• Charter Auditfunctie
• Charter Compliancefunctie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charter Riskmanagement
Complianceregeling Mededinging
Eed/belofte
Fraudebeleid
Geschiktheidsregeling tweede echelon
Handboek personeel
Incidentenregeling
Klokkenluidersregeling
Privacybeleid
Procedure meldplicht datalek
Regeling Belangenverstrengeling
Richtlijn Agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten
Richtlijnen e-mail- en internetgebruik
Richtlijn Integriteit
Screeningsregeling
Vakbekwaamheidseisen
Waarden van ONVZ
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Reikwijdte

Samenleving

De verslaggevingsperiode van dit jaarverslag
beslaat het hele kalenderjaar 2020. Het verslag
heeft betrekking op ONVZ Holding B.V. Onder deze
holding vallen de volgende entiteiten:

Het maatschappelijk jaarverslag begint met de raad
van bestuur, die zijn licht werpt op het verslagjaar en
de veranderingen binnen ONVZ, waarna de raad van
commissarissen verklaart hoe toezicht is gehouden
op de raad van bestuur en op de uitvoering van de
strategie. Daarna komt de raad van afgevaardigden
aan het woord.

•
•
•

OVER DIT
VERSLAG

ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.
ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.
ONVZ Langdurige Zorg B.V.

Door deze entiteiten worden ook de zorg- en ziektekostenverzekering uitgevoerd uit naam van Jaaah,
VvAA zorgverzekering en PNOzorg.
In dit verslag geven wij inzicht in het reilen en zeilen
van ONVZ in 2020. De informatie is verzameld uit
jaarrapporten van verschillende afdelingen, het
financieel jaarverslag 2020, interviews, interne
nieuwsberichten en publicaties en interne rapportages.

Opzet verslaglegging

11

Dit geïntegreerde
maatschappelijk jaarverslag van
ONVZ Holding B.V. behandelt
de belangrijkste
financiële, maatschappelijke,
sociale en milieugerelateerde
thema’s van 2020.

Ons maatschappelijk jaarverslag is beschikbaar in
een speciale onlineversie. Daarin hebben we die
thema’s uitgelicht waarvan wij denken dat die voor
een breed publiek interessant zijn. In 2019 was dit
voor het eerst een lange doorscrollbare pagina, met
zeer korte teksten en animaties. Dit beviel goed:
we merkten dat we zo een veel breder publiek
bereikten. Daarnaast wordt het volledige maatschappelijk jaarverslag aangeboden als pdf, zodat
het voor professionals eenvoudig doorzoekbaar is.

Het verslag vervolgt met een algemeen hoofdstuk
over ONVZ in 2020, waarna we in het hoofdstuk
ONVZ en zijn omgeving de manier behandelen
waarop ONVZ zich manifesteert in de Nederlandse samenleving. We gaan hier dieper in op
onze uitgangspunten en hoe we die toepassen in
onze dagelijkse werkzaamheden, waarbij ook veel
aandacht is voor duurzaamheid. Ook laten wij zien
wie onze stakeholders zijn en hoe wij met hen in
contact staan.

Relatie met verzekerden
Vervolgens belichten wij de relatie met onze verzekerden. Welk oordeel vellen zij over onze dienstverlening, en welke invloed hebben zij op ons beleid?
Soms zijn verzekerden, helaas, niet tevreden over
ons. Hoe wij daarmee omgaan, kunt u ook in dit
hoofdstuk lezen.

Onze collega’s
In het hoofdstuk Onze collega’s leest u over de

medewerkers van ONVZ: zonder hen zouden wij niet
kunnen bestaan.

Financiën en zorg
In het hoofdstuk Financiën vertellen wij het verhaal
achter onze jaarcijfers. Waar geven wij het ontvangen
premiegeld precies aan uit? En hoe steekt ons
beleggingsbeleid in elkaar?
Het verzekeren van zorg is onze corebusiness. Hierover leest u meer in het hoofdstuk De zorg van
ONVZ.

Corporate governance
In het hoofdstuk Corporate governance worden
de juridische structuur van ONVZ Holding B.V., de
bestuursstructuur, het risicomanagementsysteem,
plus de beheersing van strategische risico’s en de
compliance met wet- en regelgeving uit de doeken
gedaan. Het verslag eindigt met de verslaglegging van de financiële resultaten en de bijlage met
gebruikte afkortingen.

Verdere ontwikkeling
Het maatschappelijk jaarverslag zullen we verder
blijven ontwikkelen. Wij verwachten dan ook dat
de verslaglegging de komende jaren verder zal
verbeteren – in de manier waarop wij verslag doen
en de kwaliteit ervan. Feedback is altijd welkom op
communicatie@onvz.nl.
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ACM – Autoriteit Consument & Markt
AFM – Autoriteit Financiële Markten
agile – Agile is kort en cyclisch werken, waardoor het

mogelijk wordt om sneller en beter te kunnen anticiperen op (plotselinge) veranderingen.

ALM-analyse – asset liability management-analyse
AOV – arbeidsongeschiktheidsverzekering
AP – Autoriteit Persoonsgegevens
AVG – Algemene verordening gegevensbescher-

ming

BCM – bedrijfscontinuïteitsmanagement
BREEAM-NL – Building Research Establishment

Environmental Assessment Method, een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van
gebouwen te bepalen

CCT – Corona Continuïteits Team
CISO – chief information security officer
Code Duurzaam Beleggen – In de Code Duur-

zaam Beleggen staat dat verzekeraars in hun beleggingsbeleid rekening moeten houden met maatschappelijke, sociale en ecologische belangen
en goed bestuur (governance) bij de onderneming waarin wordt belegd. Bovendien moeten

verzekeraars er transparant over zijn als zij niet aan de
code voldoen (het comply or explain-principe)

dbc – diagnose behandel combinatie
DICA – Dutch Institute for Clinical Auditing
DNB – De Nederlandsche Bank
duurzame inzetbaarheid – Beleid met de focus

op gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van
medewerkers, met als doel het werkplezier en de
arbeidsproductiviteit te laten stijgen en het ziekteverzuim te laten dalen

Energiek Werken – Het Nieuwe Werken zoals
ONVZ dit binnen de eigen organisatie heeft toegepast

eNPS – employee Net Promotor Score. Zie ook NPS
ESG-factoren (in beleggingsbeleid) – milieu

(Environment), maatschappelijke aspecten (Social) en
goed ondernemingsbestuur (Governance)

FIOD – Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
fte – full time equivalent
GAAP – Generally Accepted Accounting Principles.
Dutch GAAP zijn de Nederlandse verslaggevingsstandaarden

Gids in gezondheid – online platform van ONVZ
met artikelen over onder meer gezondheid, voeding
en sporten. Dit platform is onderdeel van de strategie
om verzekerden (en anderen) te helpen en inspireren
bij een goed en gezond leven

GRC-groep – Governance, Risk, Compliance &
Controlegroep
HartWacht – Een systeem waarmee hartpatiënten
thuis zelf hun bloeddruk, gewicht, hartslag en/of
hartritme kunnen meten, waarna de meetwaarden
worden doorgestuurd naar de medisch behandelaar
Het Nieuwe Werken – In Het Nieuwe Werken krijgt

de medewerker de ruimte en de vrijheid om het werk
binnen bepaalde grenzen naar eigen inzicht te doen.
Met andere woorden: flexibeler werken met meer
zelfstandigheid

IFRS – International Financial Reporting Standards
IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IMVO Convenant – Internationaal Maatschap-

pelijk Verantwoord
Verzekeringssector

Ondernemen

Convenant

Inspectie SZW – Inspectie van het Ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaaah – Een label van ONVZ dat eind 2020 werd

gelanceerd. Jaaah biedt een natura basisverzekering en twee eenvoudige aanvullende verzekeringen
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JobFit – een dienst van ONVZ waarmee deelnemende bedrijven de arbeidsproductiviteit, vitaliteit,
duurzame inzetbaarheid en gezondheid van hun
medewerkers kunnen stimuleren

Keer Diabetes2 Om – Een innovatief programma

om diabetes te verhelpen door middel van leefstijlaanpassing

lean – Lean is een bedrijfsfilosofie die draait om
leren werken zonder verspillingen. Als processen
in een bedrijf lean zijn, worden activiteiten in één
keer succesvol en zonder verspillingen uitgevoerd.
En dat continu
LMS – learning management system
MBO – medewerkerbetrokkenheidsonderzoek
Mediq DiaCare – Thuiszorgprogramma voor
mensen met diabetes

MijnONVZ – Een beveiligde omgeving waarin

verzekerden allerlei zaken rond hun zorgverzekering
kunnen regelen en inzien

Ministerie van VWS – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

mvo – maatschappelijk verantwoord ondernemen
NHT – Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij

voor Terrorismeschade

jaarverslag 2020

NPS – Net Promotor Score. Bij het NPS-onder-

zoek wordt de vraag gesteld of iemand een organisatie zou aanbevelen aan anderen. Deze aanbeveling wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10.
Iedereen die een 9 of 10 invult, is een promotor, wie
een 7 of 8 invult is neutraal en wie een 6 of lager
invult is geen promotor. De NPS wordt berekend
door het percentage niet-promotors af te trekken
van het percentage promotors (neutralen tellen niet
mee). De score kan dus in theorie uiteenlopen van
100 (alleen maar promotors) tot -100 (alleen maar
niet-promotors)

NZa – Nederlandse Zorgautoriteit
ONVZ ZorgConsulent – ZorgConsulenten zijn

professionals (voedingsdeskundigen en gediplomeerd verpleegkundigen) in dienst van ONVZ die
voor de verzekerden fungeren als persoonlijke gids
in zorgland

ORBA – Het functiewaarderingssysteem ORBA is

een algemeen en door werkgevers en vakorganisaties erkend systeem voor functierangordening.
Het is de meest toegepaste functiewaarderings- en
indelingsmethode in Nederland

ORSA-rapportage – Own Risk & Solvency Assess-

ment-rapportage

pgb – persoonsgebonden budget
RID – risico identificatienummer

RI&E – risico-inventarisatie en -evaluatie

TandFit Preventief – tandverzekering van ONVZ,

RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

de eerste volledig op preventie gerichte aanvullende zorgverzekering

RSP – relatieve salarispositie

Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars
Zvw – Een beleidsregel van de NZa. De NZa houdt

Milieu

rvb – raad van bestuur

toezicht op de rechtmatige uitvoering van de zorgplicht door zorgverzekeraars. Met deze beleidsregel geeft de NZa aan hoe zij toezicht houdt op de
rechtmatige uitvoering van de zorgplicht door zorgverzekeraars

rvc – raad van commissarissen

three lines model – Dit is een veelgebruikte

rva – Een afvaardiging van leden, het hoogste
orgaan bij ONVZ

RVZ – De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

methode om aan de buitenwereld te laten zien dat
een organisatie in control is

SAA – strategische assetallocatie

value based healthcare – Gezondheidszorg die

SCR-ratio – solvency capital requirement ratio
SIRA – systematische integriteitsrisicoanalyse
SKGZ – Stichting Klachten en Geschillen Zorgver-

zekeringen

stakeholders – Alle mensen en partijen die een
relatie hebben met ONVZ
solvency II – Een wetgevingsprogramma van de EU
dat in alle lidstaten vanaf 1 januari 2016 van kracht is.
Het introduceert een nieuw, geharmoniseerd Europabreed regelgevingsregime voor verzekeraars en
bevat wetgeving op het gebied van solvabiliteit en
risicogovernance

is gericht op het maximaliseren van de waarde van
zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten

VCP – voorbereidend crisisplan
VECOZO – Veilige Communicatie in de Zorg.

VECOZO is het internetportaal voor veilige
communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars,
zorgverleners en zorgkantoren. VECOZO geeft
digitale certificaten uit aan partijen met wie de zorgverzekeraars een overeenkomst tot uitwisseling van
(persoons)gegevens hebben gesloten. Met deze
certificaten kunnen de zorgverleners zich op het
internet bij zorgverzekeraars authentiseren

Vitaalste Thuiswerkplek – Een initiatief van ONVZ

en De Ondernemer, in samenwerking met Lifeguard
en thuiswerkenistopsport.nl. Hierin werd, aangezien veel mensen in 2020 moesten thuiswerken,
opgeroepen om na te denken hoe mensen thuis een
prettige en gezonde thuiswerkplek konden creëren

Vitaal Vechtdal – doorlopend project waarin de

vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van zorg voor de
110.000 inwoners van het Vechtdal centraal staan

Vitaal Waterland – Samenwerkingsverband dat

Zij zijn hierdoor extra verzekerd voor fysiotherapie
en psychologische zorg

Wft – Wet op het financieel toezicht
WKZ Sportief – Een project, financieel ondersteund door ONVZ, waarmee zieke kinderen onder
professionele begeleiding van medisch specialisten
van het UMC Utrecht kunnen bewegen
Wlz – Wet langdurige zorg

initiatieven stimuleert om de gezondheid, vitaliteit en het zelfbewust kiezen voor een gezonde
leefstijl te bevorderen onder de inwoners van de
regio Waterland en dan met name in de gemeente
Edam-Volendam

Wmg – Wet marktordening gezondheidszorg

VRZ Zorginkoop – De zorginkooporganisatie voor

WNT – Wet normering topinkomens

Eno, Zorg en Zekerheid en ONVZ

waardeketen – De waardeketen maakt inzichtelijk hoe ONVZ met zijn activiteiten waarde kan
toevoegen aan de keten waarin zij actief is, met
onder meer leveranciers, zorgaanbieders, samenwerkingspartners en klanten
Wbfo – Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Werkfit – Een gratis module voor werknemers

met een aanvullende verzekering bij ONVZ van
bedrijven met een collectieve verzekering bij ONVZ.

Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning
WOR – Wet op de ondernemingsraden

ZiNL – Zorginstituut Nederland
ZN – Zorgverzekeraars Nederland
Zvw – Zorgverzekeringswet
ZWIC – Stichting Zorg na Werk in Coronazorg
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