Het Plein stopt per 1 januari, hoe gaat het verder?
U kent Het Plein als de organisatie waar u terecht kunt voor vragen en ondersteuning op het gebied van
Werk, Inkomen en Zorg.
Per 1 januari 2019 zal Het Plein opgeheven worden. Voor u betekent dit dat er vanaf dat moment een
nieuwe organisatie van de gemeente is.

Belangrijk voor u om nu al te weten:
•
•
•
•
•

Er verandert niets in afspraken die met u gemaakt zijn over ondersteuning, begeleiding en voorzieningen.
De nieuwe organisatie neemt alle lopende afspraken over van Het Plein.
Betalingen waar u recht op hebt, lopen gewoon door.
Wij informeren u op tijd over veranderingen die voor u belangrijk zijn, bijvoorbeeld nieuwe contactpersonen of
veranderingen in openingstijden.
Het blijft belangrijk dat u eventuele veranderingen in uw persoonlijke situatie meteen aan ons doorgeeft. Voorlopig
kunt u dat nog gewoon bij Het Plein doen.

Collectieve zorgverzekering voor lage inkomens
Ook dit jaar kunt u kunt zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering 2019 van de gemeente
Zutphen! Deze is net als vorig jaar ondergebracht bij Menzis.

Voor wie is de collectieve zorgverzekering?
Voor alle inwoners van gemeente Zutphen met een laag inkomen. Uw inkomen mag niet
hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Hoeveel dat dat is vindt u hier.
Wat zijn de voordelen van de collectieve zorgverzekering?
-de gemeente betaalt een deel van de premie, Menzis geeft korting
-u krijgt ruime vergoedingen voor diverse zorgkosten
-de eigen bijdrage WMO wordt vergoed (tot € 300,-)
-het eigen risico is meeverzekerd als u kiest voor het uitgebreide pakket Garant Verzorgd 3
-Menzis accepteert iedereen, er is geen medische toets
-kinderen zijn gratis meeverzekerd , ook voor orthodontie
Kan ik alleen een basisverzekering nemen?
Dat kan niet. U hebt de keuze uit 3 aanvullende pakketten (Garant Verzorgd 1, 2 en 3) en 3
tandartsverzekeringen (Garant Tand Verzorgd 250, 350 en 750; De getallen geven de
maximale vergoeding aan die u kunt krijgen).

Hoe hoog is de premie?
Garant Verzorgd 1
Garant Verzorgd 2
Garant Verzorgd 3
Basisverzekering
114,68
114,68
114,68
Aanvullend pakket
7,17
19,51
39,02
Tandarts verzekering* 10,46
10,46
10,46
Totaal
132,31
144,65
164,16
*bij deze bedragen is uitgegaan van de goedkoopste tandartsverzekering, Garant Tand
Verzorgd 250
Hoe ziet de aanvullende verzekering eruit?
U kunt kiezen uit 3 aanvullende pakketten en 3 tandartsverzekeringen.
Kijk voor de inhoud op www.gezondverzekerd.nl. U kunt daar ook vergelijken met andere
zorgverzekeringen, bijvoorbeeld uw eigen zorgverzekering op dit moment.
Moet u het verplicht eigen risico steeds betalen?
U hebt drie keuzes:
1.

Garant Verzorgd 3 is een uitgebreid pakket dat het eigen risico verzekert. De gemeente betaalt uw eigen risico.
Dit is een goed pakket als u zeker weet dat u veel (medische) zorgkosten heeft. Bijvoorbeeld als u chronisch ziek
bent of beperkingen heeft.

Kiest u voor Garant Verzorgd 1 of 2 en wilt u geen risico lopen met het eigen risico? Dan kunt het
eigen risico in 10 maanden vooraf betalen aan Menzis. Dan spreidt u de kosten. Maakt u het eigen
risico niet op, dan betaalt Menzis het restant terug.
3. Als u uw eigen risico volledig benut heeft kunt u bij de gemeente de tegemoetkoming zorgkosten
aanvragen. Dat kunt u niet als u Garant Verzorgd 3 verzekerd bent, de gemeente betaalt dan al uw
eigen risico. De tegemoetkoming zorgkosten bedraagt in 2019 € 120,-.
2.

Wilt u een persoonlijk advies?
De gemeente kan u vertellen of u gezien uw inkomen in aanmerking komt voor de
collectieve zorgverzekering.
Wat voor u gezien uw persoonlijke situatie de beste keuze is, dat kan Menzis u het beste
vertellen. U kunt bellen met de overstapcoaches: 088-2224080
Op volgende dagen zijn overstapcoaches op Het Plein aanwezig. U kunt dan langskomen
voor een adviserend gesprek. U kunt u dan ook meteen aanmelden:
-vrijdag 7 december (9.00-12.00 uur)
-vrijdag 14 december (9.00-12.00 uur)
-donderdag 20 december (12.00-15.00 uur)
Hoe kunt zich aanmelden?
U meldt zich aan via www.gezondverzekerd.nl . Hebt u daarbij hulp nodig? Kom dan naar
Het Plein als de overstapcoaches er zijn.

Bereken uw Recht
Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke
vergoeding.
Op het eind van het programma wordt uitgelegd hoe u een vergoeding kunt krijgen.
Tips bij het invullen.
- Zorg dat u uw gegevens over uw inkomen en uw banksaldo bij de hand heeft.
- Wilt u iets wijzigen? Drukt u dan tijdens het invullen van het programma op de terugknop.
- Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.

Klik op deze link:
https://www.hetpleinzutphen.nl/Inwoner_het_plein/Inkomen:3GDdJ67SSP-fySswm_c0g/Bereken_uw_Recht:93G-xKg7QriRXB7zBrYfyA

Veranderingen in Zutphen
Vanaf 1 januari 2019 wordt de dienstverlening van Het Plein overgenomen door de gemeente Zutphen en
het nieuwe werkbedrijf GelreWerkt!
De locatie blijft voor u aan het vertrouwde adres: Henri Dunantweg 1 in Zutphen (het pand van Het Plein).
U krijgt in december 2018 persoonlijk bericht over wat de wijziging voor u betekent.
U kunt vanaf 1 januari 2019 terecht bij de gemeente Zutphen voor:

•
•
•

zorg en ondersteuning thuis
bijzondere bijstand
schuldhulpverlening

Al ingeschreven bij Het Plein
Bent u al ingeschreven bij Het Plein? Dan hoeft u verder niets te doen. De gemeente Zutphen neemt alle
afspraken gewoon over die met u gemaakt zijn over ondersteuning, begeleiding en voorzieningen. Alle betalingen
waar u recht op hebt, krijgt u vanaf 1 januari 2019 van de gemeente Zutphen.

Werkzoekende of aan het re-integreren?
Bent u werkzoekende? Of bent u aan het re-integreren?
Uw klantregisseur verwijst u in de nieuwe situatie in 2019 door naar het nieuwe werkbedrijf van Zutphen:
GelreWerkt! Vanaf 1 januari 2019 bent u dan cliënt van GelreWerkt!

