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De nieuwsbrief in een nieuw jasje
Het bestuur van SbZ communiceert met u via een 
nieuwsbrief. Ook krijgt u jaarlijks de uitnodiging voor 
de Vitaliteitsdag; helaas in coronatijd even niet. De 
nieuwsbrief verschijnt zo’n drie keer per jaar en bevat 
hoofdzakelijk artikelen van Zilveren Kruis. Weetjes 
over uw zorgverzekering en aanverwante artikelen,  
en in de herfst het verslag met foto’s van de 
Vitaliteitsdag. Drie jaar geleden kreeg de nieuwsbrief 
een nieuw uiterlijk. De inhoud echter bleef hetzelfde; 
eenrichtingsverkeer. SbZ informeerde u maar ontving 
van u nauwelijks respons. Dat willen wij veranderen. 
Wij willen contact met u maken en u, naast boeiende 
artikelen, ‘trakteren’ op interviews,  handige tips en 
ander nieuws.
Wij hopen dat u met ons mee wilt doen. Ons uw 
verhaal wilt vertellen over uw bijzondere hobby,  over 
wie u bent, wat u bezighoudt, voor wie u zorgt en wat 
voor u belangrijk is of wat u leuk vindt. En dat u dit via 

de nieuwsbrief wilt delen met de andere leden van het 
collectief. Zo leren we elkaar kennen en versterken we 
elkaar. Dat is onze wens. Naast die vele verhalen 
willen wij ook graag weten welke onderwerpen u 
interessant vindt, wat u boeit en misschien wel veel 
lezers met u. Wij gaan dan voor u op zoek naar mooie 
artikelen. 
U kunt ook denken aan een leuk uitje wat u heeft 
gemaakt, een mooie tentoonstelling of een 
wandeling/fietstocht. En deel uw favoriete recept  
of boek zodat u anderen hiermee inspireert. 

Van de nieuwsbrief willen wij een blad maken 
waar u naar uitkijkt; van SbZ voor en door  
haar leden. Gaat het al bij u borrelen en 
bruisen? Pak de pen en mail uw bijdrage  
naar info@stichting-sbz.nl.

Van het bestuur

Wij zijn al enige tijd op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Gezien de 
leeftijdsopbouw van het huidige team is het wenselijk ‘vers en met name 
jong bloed’ te vinden. Wij prijzen ons gelukkig dat wij daarin geslaagd zijn 
en dat Gerard Prins (68 jaar) het bestuur per 13 juni jongstleden  
is komen versterken. Verderop in deze nieuwsbrief stelt  
Gerard zich aan u voor; te zijner tijd neemt hij het  
penningmeesterschap van  Leen van de Graaf over.
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‘Ik ben 68 jaar, getrouwd, heb twee kinderen en 
woon in het mooie Breda. We gaan graag op 
vakantie en zeker in de wintermaanden zijn 
Thailand en Indonesië onze favorieten. Bijblijven 
met de technische ontwikkelingen, beleggen, 
fotografie en wandelen zijn mijn hobby’s.

Ik heb 30 jaar gewerkt bij Unilever Bestfoods 
Nederland in diverse management functies. In 
2005 ben ik mijn eigen consultantbedrijf 
begonnen onder de naam Recipes4Success. 
Daarnaast was ik van 2007 tot 2016 directeur 
Business Development en Play Digital bij Holland 
Casino. Gedurende deze jaren heb ik ook diverse 
bestuursfuncties en commissariaten vervuld, 
onder meer bij Media Plaza.

Momenteel ben ik penningmeester bij de 
Vereniging van Gepensioneerden Unilever 
Bestfoods Nederland en bestuurslid van de 
Vereniging Unilever Gepensioneerden (VUG).
Jammer genoeg wordt het steeds moeilijker om 
bestuursleden voor verenigingen te vinden. Ook 
binnen Unilever is dat het geval. Gelukkig heb ik 
tijd en zin om mij in te zetten voor met name 
gepensioneerden bij Unilever. Je ontmoet en 
helpt weer je oud-collega’s aan leuke dagen.

Met name het vitaliteitsprogramma van SbZ was 
voor mij de drijfveer om in te gaan op de vraag of 
bestuurslid en plaatsvervangend penningmeester 
wilde worden. Verder neem ik zitting in de 
beleggingscommissie. Ik zet mij graag in om  
 oud-collega’s, ook die zoals ik niet tot aan het 
pensioen bij Unilever hebben gewerkt, de 
voordelen van SbZ te laten zien.’

Op 13 juni jongstleden is 
Gerard Prins toegetreden 
tot het bestuur. Wie is 
Gerard? Hij stelt zichzelf 
even aan u voor. 

EVEN VOORSTELLEN: 
Gerard 
Prins



Nieuwe rol voor
Conny Stoop

 
De regelmatige bezoekers van de Vitaliteitsdagen op 
Papendal kennen Conny Stoop. De alles-regelende 
gastvrouw en voor het bestuur van SbZ de rots in  
de branding.
Wat u niet zag, zijn de vele maanden voorbereiding 
waarin Conny de ’spin in het web‘ was. Contracten 
met Papendal, met sprekers en met hulpverleners. 
Draaiboeken maken, organiseren van busvervoer, 
registratie van aan- en afmeldingen. Kortom, zij 
regelde de hele logistiek van zo’n dag.

Of er weer zoiets als een vitaliteitsdag komt weten we 
nog niet (waarschijnlijk wel!) en ook niet of Conny 
daar dan weer gastvrouw zal zijn (waarschijnlijk niet). 
Conny Stoop is namelijk van organisator meedenker 
en bestuursondersteuner geworden (dat was ze 
eigenlijk natuurlijk allang).  
Zij woont alle vergaderingen bij en verzorgt de notulen 
en de follow-up. Ze coördineert de Nieuwsbrief en 
onderhoudt de contacten met tekstschrijvers en 
vormgevers. Een nieuwe spin- 
in-het-webfunctie dus.

En tussen haakjes. Het concept van een jaarlijks 
evenement blijft bestaan. Alleen al omdat het niet te 
verslaan is: dagje uit, ex-collega’s ontmoeten, gratis 
vervoer, goede verzorging en leerzame en 
onderhoudende presentaties. En Conny levert 
daarvoor de ideeën aan.

Papendal here we come!! 

AVG 
Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) van kracht, ook voor de 
nieuwsbrief van Stichting Steun bij Ziekte. Het is 
allereerst goed om te weten dat de persoons-
gegevens van de verzekerden van ons collectief 
beheerd worden door Zilveren Kruis en niet door 
de stichting. Nu wij voor de nieuwsbrief in de vorm 
van reacties en bijdragen uw medewerking vragen 
is het vanzelfsprekend dat de redactie zich ook 
houdt aan de AVG. Wij vragen u dan ook bij het 
insturen van uw reactie of bijdrage toestemming  
te verlenen deze in de nieuwsbrief op te nemen 
(waarbij gerealiseerd moet worden dat de 
nieuwsbrief ook  op de webstie van de VUG 
(Vereniging Unilever Gepensioneerden) geplaatst 
wordt. Dat kan eenvoudig door de volgende zin toe 
te voegen aan uw reactie/bijdrage: ‘ik sta toe dat 
mijn verhaal gedeeld wordt in de nieuwsbrief 
van Stichting Steun bij Ziekte'.

NB: Alle binnengekomen reacties en bijdragen 
worden uitsluitend beheerd door de secretaris van 
de stichting ten behoeve van de redactie van de 
nieuwsbrief. 

Service en contact
Declaraties kunt u sturen aan: Zilveren Kruis, 
Afdeling Declaratieservice, Postbus 70001, 3000KB 
Rotterdam. De Zorgcoach kunt u bellen op (071) 
364 02 80 van maandag tot en met vrijdag van 
08.00 uur tot en met 20.00 uur 

Heeft u vragen over uw zorgverzekering?  
Belt u dan met de medewerkers van Zilveren Kruis, 
afdeling klantenservice  op (071) 751 00 52. Zij staan u 
graag te woord op werkdagen van 08.00 - 18.00 uur.  
Of ga naar www.zilverenkruis.nl/consumenten/
contact. Daar treft u alle contact mogelijkheden 
aan. Op de site zk.nl/sbz vindt u alle informatie over 
de zorgverzekering van ons collectief.

Wilt u contact met het bestuur van  
Stichting Steun bij Ziekte? 
Schrijft u dan naar onze secretaris:  
Mevrouw E.S. Korswagen, Postbus 30103,  
3001 DC Rotterdam. Of stuur een e-mail naar 
info@stichting-sbz.nl Bellen kan ook: (010) 413 36 37.



Overstappen op 01-01-2023?  
Niet doen!
Elk jaar kunt u op 1 januari overstappen naar een 
andere zorgverzekeraar. Dat gaat heel makkelijk 
en letterlijk miljoenen mensen doen het ook. De 
nieuwe verzekeraar moet je zonder voorwaarden 
toelaten tot de basisverzekering. Zo kun je een 
paar euro premie besparen. (Want meer is het 
meestal niet.)

Gelukkig zijn de meeste SbZ-ers erg honkvast en 
lopen ze dus niet weg voor een kleine en vaak 
tijdelijke besparing. Bovendien vervalt de 5% korting 
op de basisverzekering wel, maar de 15% korting op 
alle aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis 
blijft, ook contractueel, in stand. 

Maar er zijn belangrijker redenen om bij SbZ te 
blijven. Niet omdat u dan deze Nieuwsbrief niet meer 
krijgt. U mist dan ook onze onvolprezen 
vitaliteitsevenementen. Dat is al ernstiger natuurlijk. 

Maar u realiseert zich waarschijnlijk niet dat u ook een 
aantal extra’s van Zilveren Kruis kwijtraakt.

De allerbelangrijkste daarvan vinden wij de 
Zorgcoach. We mochten een tijdje meekijken en 
-luisteren op het kantoor van de Zorgcoach. De 
mensen daar aan de telefoon kennen de zorgkaart 
van Nederland. Zij weten precies wie u in uw 
gemeente of regio moet bellen voor wachtlijst-
bemiddeling, een second opinion, het aanvragen van 
medische hulpmiddelen, thuishulp enzovoort. En van 
de financiering hebben ze ook verstand! Dus: je mist 
ze niet tot je ze een keer nodig hebt!

Dit is echt een geweldige en dus eigenlijk 
onbetaalbare service van Zilveren Kruis. Niet voor 
niets staan bij de stand van de Zorgcoach in Papendal 
altijd lange rijen. U kunt de Zorgcoach bereiken via 
071-3640280

Aantal verzekerden
Het is geen nieuws dat het aantal verzekerden van ons collectief elk jaar afneemt. Eind december 2021 stond 
de teller op 4.433. De afname over de afgelopen vijf jaar is als volgt:

4.433

2017

4.705

2018

5.010

2019

5.285

2020

5.556

2021

De daling komt vooral door een hoog overlijdenspercentage onder de verzekerden. Ook is er sprake van een 
zeer geringe aanwas. Er zijn vrijwel geen overstappers (naar een andere zorgverzekeraar).

Deze problematiek speelt niet alleen bij onze stichting maar ook bij de Vereniging Unilever Gepensioneerden 
(VUG). Vandaar dat wij met hen in gesprek zijn om te zien of met gezamenlijke inspanning dit tij gekeerd kan 
worden.



Korting op uw 
aanvullende 
verzekering(en) blijft
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, heeft 
het toenmalige demissionaire kabinet besloten de 
collectiviteitskorting op de basisverzekering met 
ingang van 1 januari 2023 van 5 naar 0% te 
brengen. Na de Tweede Kamer heeft onlangs ook 
de Eerste Kamer het voorstel goedgekeurd. Met 
dit besluit vervalt dus de 5% collectiviteits korting 
per 1-1-2023, ook voor onze collectiviteit.

De inhoud en daarmee ook de vergoedingen van  
de aanvullende verzekeringen zijn al met ingang van 
2022 door Zilveren Kruis uitgebreid, mede omdat  
de korting op de basisverzekering zou komen te 
vervallen.

De kortingen op alle aanvullende verzekeringen 
vervallen niet! We zetten ze voor alle duidelijkheid 
voor u op een rij:
• Aanvullende Verzekeringen: 15%
• Aanvullende Tand Verzekeringen: 15%
•  Aanvullend Extra Vitaal Pakket: 25% (in 2022 geldt 
op de nettopremie ook nog eens 40% SbZ-subsidie).

Vitaliteitsdag in 2023?
Om met de deur in huis te vallen: ook dit jaar 
komt er helaas geen Vitaliteitsdag. Was corona in 
2019 en 2020 de grote spelbreker, in 2022 gooien 
de onduidelijke nasleep van corona en de nodige 
fysieke ongemakken van een aantal direct 
betrokkenen bij de organisatie roet in het eten. 
Heel jammer, maar van uitstel komt (hopelijk) 
geen afstel.

In de afgelopen vergaderingen heeft het bestuur 
de mogelijkheden besproken om in 2023 weer 
een Vitaliteitsdag te organiseren.
Mogelijk wat anders van opzet, maar met behoud 
van een aansprekend thema en spreker. En 
uiteraard met plaats voor ontspanning en sociale 
contacten. Voor zover nu te overzien wordt het 
een zaterdag op Papendal. 

Verandering van leefstijl?!  DOOR GERT SCHIPPER

We worden doodgegooid met nuttige tips over meer 
bewegen, gezonder eten, beter slapen, enzovoort.  
De vraag blijft altijd: wat voor nuttig effect heeft al die 
goedbedoelde raad? Is hierdoor bijvoorbeeld echt 
iemand van zijn/haar vastgeroeste eetgewoonten 
afgestapt? Ik geloof trouwens wel in kleine 
veranderingen, bijvoorbeeld ontdekken dat 30plus 
kaas of magere yoghurt (bijna) net zo lekker zijn  
als hun volvette oorsprong.
 
We veranderen wel als de dokter het min of meer 
dwingend voorschrijft. Dat is precies mijn punt: ik 
geloof veel meer in de face-to-face benadering via 
sociale contacten. Voorbeelden?
•  Een buurman of buurvrouw die voorstelt een paar 
keer in de week te gaan wandelen of fietsen.

•   De diëtiste (ik heb diabetes type2) die mij elke 
ochtend voor het ontbijt op de - jaren ongebruikte -  
hometrainer kreeg op basis van onderzoek waaruit 
blijkt bewegen de insulinehuishouding verbetert.  
En het werkt, zelfs op het cholesterol gehalte.  
Dat motiveert!

•  Iemand die je elke week meesleept naar de 
sportschool of de jeu-de-boulesclub. 

Verrijking en verbreding van je sociale contacten is 
ook nog eens goed voor je geestelijk welbevinden! 
Vaste punten in de week helpen je, is mijn ervaring, 
ook nog eens over je mindere momenten heen.

Dus: ga wandelen, vrijwilligerswerk doen, een 
verzameling starten. Je ontmoet altijd weer nieuwe en 
leuke mensen.


