
Stap over naar de collectieve zorgverzekering van je werkgever en 
profiteer net als jouw collega’s van korting en extra voordelen.

Ontdek jouw voordeel  
op menzis.nl/collectief 

 

 

Beweeg ook mee naar  
een leefkrachtiger Nederland

 

Ruim 65% kiest 
voor een collectieve 

zorgverzekering



 

 

 

Je werkgever verzekert jou  
en je collega’s van goede zorg
Jouw werkgever vindt je gezondheid belangrijk en 
kiest daarom voor de collectieve zorgverzekering van 
Menzis. Daarmee krijgen jij en je gezinsleden niet 
alleen korting op de Basisverzekering (Menzis Basis 
en Menzis Basis Vrij), aanvullende verzekeringen en 
tandartsverzekeringen, maar word je ook nog eens 
gestimuleerd om met je collega’s te werken aan een 
gezonder leven. Want met behulp van collega’s maak 
je sneller gezonde stappen! Zo bewegen we samen 
naar een leefkrachtiger Nederland. 

En dat is nog niet alles: als medewerker profiteer 
je vaak ook nog eens van extra vergoedingen en 
behandelingen, bovenop de aanvullende verzekering!  

Ga naar menzis.nl/collectief en stap voor 1 januari over.

  Liever persoonlijk advies?  
Bel dan de OverstapCoach via 088 222 49 00.

Overstappen is heel eenvoudig
1. Ga naar menzis.nl/collectief. 
2. Kies je collectiviteit en ontdek jouw korting  

en extra’s. 
3. Kies jouw verzekering en sluit hem af.  

Geregeld! Je hoeft niets meer te doen.  
Menzis zegt jouw huidige verzekering op. 

Daarom kies je voor Menzis
 Korting en extra’s bij je zorgverzekering. 
 Iedereen is welkom: we selecteren niet op gezondheid of leeftijd. 
 Lang wachten op een behandeling? Menzis kijkt waar je sneller terechtkunt. 
 Menzis Leefkrachtadviseur geeft antwoord op allerlei vragen over gezondheid.

Extra voordeel van Menzis en je 
werkgever
Met het online gezondheidsprogramma 
SamenGezond profiteer je van vele gratis extra’s  
bij je collectieve zorgverzekering, zoals: 
• 3 maanden de populaire mindfulness-app 

Headspace;
• Online zelfhulpmodules om mentaal fit te blijven;
• Voedingsadvies;
• Een gezondheidscheck.
Maak eenvoudig een account aan en kom vandaag 
nog in beweging!

Wist je dat je  
sneller gezonde 

stappen maakt met 
je collega’s? 


