Verslag Ledenraad 2021
Onderdeel van financieel jaarverslag 2021,
Coöperatie Menzis U.A.

Over de Ledenraad
Verzekerden van Coöperatie Menzis zijn automatisch lid van Coöperatie
Menzis U.A. Aan het hoofd daarvan staat de Ledenraad, het hoogste
orgaan. Dit is een groep mensen die samen een stem geeft aan alle leden.
En deze stem wordt gehoord, want de Ledenraad heeft een belangrijke rol,
die mede de strategische koers van de organisatie bepaalt.
De Ledenraad toetst de visie, strategie en realisatie van beleid aan de
werkelijkheid van alle dag en maakt signalen uit de praktijk bespreekbaar.
De Ledenraad brengt de buitenwereld naar binnen, waardoor Menzis door het doorvertalen van de wensen en behoeften van de buitenwereld
- van meerwaarde kan zijn. Daarnaast heeft de Ledenraad een aantal
formele bevoegdheden, waaronder het vaststellen van de jaarrekening
van Coöperatie Menzis U.A., het goedkeuren van statutenwijzigingen en
het (her)benoemen van leden van de Raad van Commissarissen.
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Behandelde onderwerpen in 2021
In 2021 zijn de volgende onderwerpen besproken tijdens de (digitale) bijeenkomsten van de Ledenraad:
Ledenraad februari

Zorginkoopbeleid 2022, Menzis Nota, voordracht en benoeming RvC-lid mevrouw Becker en
eindejaarscampagne

Ledenraad maart

Digitale vaststelling Jaarrekening 2020, decharge Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en
aanvullende verzekeringen

Werkbezoek juni

Leefkracht en preventie

Ledenraad september

Strategie 2025 Coöperatie Menzis, algemene profielschets Raad van Commissarissen, voorbereidend crisisplan
DNB en Wet verzekerdeninvloed Zvw

Extra Ledenraad november

Toelichting op totstandkoming premie, premiecommunicatie, strategische uitgangspunten en campagne
2021/2022

Ledenraad december

Zorginkoopbeleid 2023, herbenoeming Raad van Commissarissen-lid de heer Scheele, algemene profielschets
Raad van Bestuur en update coronacrisis

Coronavirus

inspraak van verzekerden op het zorginkoopbeleid en het

De komst en verspreiding van het coronavirus in Nederland

communicatiebeleid van de zorgverzekeraar. Daarnaast

heeft gevolgen voor iedereen. Zo ook voor het functioneren

heeft de Ledenraad adviesrecht gekregen over het

van de Ledenraad. In 2021 is de Ledenraad slechts twee keer

jaarlijkse zorginkoopbeleid en instemmingsrecht op het

fysiek bijeengekomen. De overige bijeenkomsten vonden

Inspraakreglement Verzekerden.

digitaal plaats. In bijeenkomsten door het jaar heen werd
de Ledenraad meegenomen in de stand van de coronacrisis

De Ledenraad heeft de acties volgend uit het

aan de hand van vier assen, te weten klant, zorg, financiën

Inspraakreglement Verzekerden nauwgezet gevolgd. Het

en bedrijfsvoering. De Ledenraad kon vragen stellen

Zorginkoopbeleid 2023 is in de Ledenraadbijeenkomst

over de continuïteit van de dienstverlening en de rol van

van december 2021 aan de orde gesteld. Daarnaast heeft

Coöperatie Menzis in deze gezondheidscrisis. Tijdens de

een delegatie vanuit de Ledenraad input geleverd op de

bijeenkomst van 15 maart 2021 heeft de Ledenraad de

visie op zorginkoop, het meerjarenbeleid op het gebied

Jaarrekening 2020 van Coöperatie Menzis U.A. en Stichting

van zorginkoop. Ook denkt een afvaardiging vanuit de

Menzis Beheer digitaal goedgekeurd en tevens digitaal

Ledenraad actief mee over het thema ouderenzorg en

decharge verleend aan de Raad van Bestuur voor het

zijn verzekerden uitgenodigd om via een klantpanel met

gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor

Coöperatie Menzis mee te denken. Verzekerden delen via

het gehouden toezicht in 2020.

dit klantpanel anoniem hun mening in onderzoeken over
bijvoorbeeld de dienstverlening van Coöperatie Menzis en

Wet verzekerdeninvloed Zvw

inkoop van zorg.

Coöperatie Menzis hecht veel waarde aan
verzekerdeninvloed. De Ledenraad brengt de buitenwereld

Het klantpanel over 2021 in vogelvlucht:

binnen bij Menzis, door contact te houden met de

✔ klantpanel opgezet voor drie labels: Menzis, Anderzorg

mensen die zij vertegenwoordigen. Om de inspraak
van de Ledenraad en verzekerden te versterken, is in
2020 het Inspraakreglement Verzekerden opgesteld.
Dit Inspraakreglement Verzekerden volgt uit de Wet
verzekerdeninvloed Zvw. Deze wet is op 1 januari 2021 in

en HEMA;
✔ ruim 14.000 bezoekers bezochten de webpagina's
menzis.nl/denkmee;
✔ 1.091 verzekerden hebben zich voor het klantpanel
aangemeld;

werking getreden. Met deze wet is de ledenbetrokkenheid,

✔ 10 klantonderzoeken zijn uitgevoerd;

en in het bijzonder de rol van de Ledenraad,

✔ 548 verzekerden hebben deelgenomen aan het

geformaliseerd en geïntensiveerd ten aanzien van de

klantonderzoek.
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Wanneer verzekerden willen meedenken met

Duurzaamheid

Menzis, dan kunnen zij zich aanmelden op

Een Werkgroep duurzaamheid is in 2021 binnen Coöperatie

www.menzis.nl/klantenservice/denk-mee.

Menzis gestart met het ontwikkelen van een visie op
een integraal duurzaamheidsbeleid. Het belang van
duurzaamheid wordt steeds zichtbaarder in de maatschappij.

“De stuurgroep verzekerdeninvloed, bestaande uit

Ook de Ledenraad is hiervan overtuigd. De werkgroep heeft

Ledenraadsleden en medewerkers van Menzis, is

via workshops op meerdere momenten in 2021 de Ledenraad

voor mij een heel goed voorbeeld, waarbij er een heel

geconsulteerd. Tijdens deze workshops zijn ambities en

mooie coproductie is tussen leden van de Ledenraad

doelstellingen voor duurzaamheid binnen Coöperatie Menzis

en medewerkers van Coöperatie Menzis. We doen

opgesteld. Om impact te realiseren, is gekozen voor het leggen

het echt sámen en onze stem telt

van focus op drie Sustainable Development Goals (SDG’s), te

mee. Zo kun je als Ledenraad dus

weten 1) geen armoede, 2) goede gezondheid & welzijn en 3)

daadwerkelijk van betekenis zijn.”

klimaatactie. Voor het duurzaamheidsbeleid van Coöperatie

Irene Piksen,

Menzis werden vijf aandachtsgebieden geformuleerd. In

Ledenraadslid van Coöperatie Menzis

2022 zal de Ledenraad verder worden geïnformeerd over de
concrete invulling van het duurzaamheidsbeleid.

Werkbezoek

Strategie 2025 Coöperatie Menzis

In 2020 kon het werkbezoek als gevolg van de geldende

2021 heeft in het teken gestaan van de herijking van de

coronamaatregelen niet doorgaan en ook in 2021 kon het

concernstrategie. De wereld van de zorg verandert. De zorg

werkbezoek niet zonder aanvullende maatregelen

staat onder druk en politiek gezien is er onzekerheid. In het

plaatsvinden. Als gevolg van de maatregelen was het niet

voorjaar van 2021 is dan ook gestart met het herijken van

toegestaan om de Ledenraad op één locatie te ontvangen.

de concernstrategie van Coöperatie Menzis. Dit heeft geleid

Om binding te houden met Coöperatie Menzis vond het

tot een basis voor de conceptstrategie met een nieuwe

werkbezoek daarom fysiek op twee Menzis locaties plaats:

missie, visie, kernwaarden en coöperatiedoelen. In de

Wageningen en Enschede. Er werden twee groepen

Ledenraadbijeenkomst van september 2021 heeft de

geformeerd en het programma vond deels digitaal en deels

Ledenraad feedback gegeven op de conceptstrategie. Op

fysiek plaats met als centraal onderwerp ‘leefkracht’. De

basis hiervan is de strategie nader geconcretiseerd. In

Ledenraadsleden hebben het werkbezoek als bijzonder

vervolg hierop is in november 2021 met een afvaardiging

positief ontvangen.

van de Ledenraad een verdiepend gesprek gevoerd. Daarna
zijn de laatste reflecties verwerkt. Begin 2022 zal in de
Ledenraad de Strategie 2025 Coöperatie Menzis ter

“Ondanks de coronabeperkingen is Menzis er

afronding nogmaals de revue passeren.

toch in geslaagd een bijzonder, leerzaam, leuk en
gezellig werkbezoek te organiseren. Op twee locaties
stond alles in het teken van leefkracht, bewegen

“We zijn op intensieve wijze, samen met de Raad van

en gezondheid. Boeiende workshops en begeleid

Bestuur en de Raad van Commissarissen, in gesprek

wandelen waren onderdeel van het programma. En

geweest over de concernstrategie. Het waren goede

niet te vergeten, de uitstekende

sessies, waarin we open met elkaar van gedachten

verzorging droeg zeker bij aan het

hebben gewisseld en wat mij betreft waardevolle

tevreden gevoel na afloop.”

input hebben kunnen leveren. Deze werkwijze

Joop Jager,

bevestigt mijn mening dat de stem

Ledenraadslid van Coöperatie Menzis

van een lid ook écht gehoord wordt
door Coöperatie Menzis.”
Rita Kleinhesselink,
Ledenraadslid van Coöperatie Menzis
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(Her)benoeming Raad van Commissarissen

is er ook een landelijk fonds. In elk van onze vijf kernregio’s

Conform de procedure voor de (her)benoeming van

(Achterhoek, Noord, Midden, Twente en West) en landelijk

leden voor de Raad van Commissarissen wordt de

kwamen verschillende projecten in aanmerking voor

Ledenraad in een tijdig stadium betrokken bij de

een financiële bijdrage. Alle initiatieven hebben een

gespreksfase ten behoeve van de (her)benoeming van

gezamenlijk doel: innovatie in de zorg en werken aan de

een commissaris. Hierdoor kan de Ledenraad een goede

verbetering van leefkracht.

bijdrage leveren aan de (her)selectie van de gewenste
kandidaat. In 2021 doorliep de Ledenraad verschillende

Een commissie met Ledenraadsleden heeft uit alle

(her)benoemingsprocedures. Bij de werving- en selectie

ingebrachte initiatieven 29 projecten geselecteerd, die het

van een commissaris met een transformatieprofiel

meest bijdragen aan het hierboven omschreven

is een delegatie van de Ledenraad nauw betrokken

gezamenlijke doel. Naast zes landelijke initiatieven gaat het

geweest. Dit heeft geresulteerd in de benoeming per 1

onder meer om vier initiatieven in de Achterhoek, twee in

april 2021 van mevrouw Becker tot commissaris in de

Twente, twee in West, acht in Noord en zeven in Midden. De

Ledenraadsbijeenkomst van 11 februari 2021. Verder

projecten ontvingen hun bijdrage tijdens een fysieke

heeft een delegatie van de Ledenraad in het kader van zijn

uitreikingsbijeenkomst. Het zijn projecten ingebracht door

herbenoeming een gesprek gevoerd met de heer Scheele.

zowel verzekerden van Menzis als niet-verzekerden.

Hij is per 1 januari 2022 herbenoemd.
Menzis Academy

“Kleinschalige en laagdrempelige projecten kunnen

Op verzoek van de Ledenraad is in 2020 een mooi,

écht het verschil maken en hiermee een bijdrage

gevarieerd cursusaanbod met trainingen uit de Menzis

leveren aan de maatschappij. Als Ledenraad zijn wij

Academy samengesteld. Ledenraadsleden kunnen deze

hiervan overtuigd. Betrokken organisaties weten

trainingen, samen met medewerkers van Coöperatie

wat er speelt en waar de behoefte ligt. Ik ben er

Menzis of uitsluitend met andere leden van de Ledenraad,

trots op dat we hen met het MenzisFonds kunnen

volgen. Ook in 2021 hebben Ledenraadsleden weer, met

ondersteunen en zo mensen

succes, deelgenomen aan cursussen.

stimuleren om in beweging te
komen.”

MenzisFonds

Niek Brekelmans,

Het MenzisFonds is in 2018, op initiatief van de Ledenraad,

Ledenraadslid van Coöperatie Menzis

gestart om - vooral lokale en regionale - initiatieven met
een maatschappelijke insteek te ondersteunen. Zo kan
Coöperatie Menzis samen met verenigingen, stichtingen,

De Ledenraad van Coöperatie Menzis

coöperaties of andere niet-commerciële organisaties

Wageningen, 17 maart 2022

werken aan innovatie in de zorg en verbetering van
leefkracht . In 2021 ontvingen 29 initiatieven in totaal

Verder kennismaken met onze ledenraad?

€ 69.000 uit het MenzisFonds. Naast de regionale fondsen

Bezoek onze website: www.menzis.nl/ledenraad
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