
Titel:                                             Release notes Gezondverzekerd.nl – Januari 2021 
Samenvatting:                            Een overzicht van alle nieuwe functionaliteiten Gezondverzekerd.nl 

 

Functionaliteit:                            BA1 – Aanvragen- en wijzigingenoverzicht  
In licentie:                                    Basis, Extra & Premium  
Doorontwikkeling:                       Sorteren in het case overzicht  
Beschrijving:                                 Je kunt nu met één klik op de knop de meest recente cases bovenaan 
in het caseoverzicht laten verschijnen. Dat doet je door te klikken op het pijltje bij ‘Datum 
aangemaakt’. De cases worden dan gesorteerd op de aanmaakdatum. 

Beeld:                                         

    

 

 

 

 

 

Functionaliteit:                            IV 7 – Beschikking in gemeentelijke template 
In licentie:                                    Premium 
Doorontwikkeling:                       Afwijsredenen zelf instellen  
Beschrijving:                                 Bij het doen van een beschikking kan een afwijsreden worden 
ingevuld. Deze redenen kan je nu vooraf instellen, zodat je deze bij een nieuwe beschikking kan 
selecteren en niet opnieuw hoeft in te vullen.  

Beeld: 

 



 

Functionaliteit:                            IV 15 - Bulkmutaties 
In licentie:                                    Premium (Nog niet beschikbaar voor Extra) 
Doorontwikkeling:                       Meerdere cases selecteren en één actie uitvoeren 
Beschrijving:                                 Het is vanaf nu mogelijk om meerdere cases te selecteren en een actie 
uit te voeren op deze selectie. Je kan dan bijvoorbeeld meerdere cases tegelijk toewijzen en een 
beschikking versturen. Maar het is ook mogelijk om herinneringen aan te maken. 

Beeld:                                           

  
 
Functionaliteit:                            IV13 – Automatische toetsing rechtmatigheid Gemeentepolis 
In licentie:                                    Premium 
Doorontwikkeling:                       Norm alleenstaande ouder toevoegen aan tabel 
Beschrijving:                                 In de Participatiewet wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen 
alleenstaanden en alleenstaande ouders (dus met kinderen) . Maar er zijn gemeenten die voor 
alleenstaande ouders een afwijkende norm hanteren. Daarom is deze leefvorm nu toegevoegd aan 
de normen. 

Beeld: 

 

 



 

Functionaliteit:                            IV13 – Automatische toetsing rechtmatigheid Gemeentepolis 
In licentie:                                    Premium 
Doorontwikkeling:                       De WOZ-waarde van de woning alleen wanneer deze eigen bezit is 
Beschrijving:                                 Als we inkomens- en vermogensgegevens ontvangen van inwoners 
tonen we nu alleen de WOZ-waarde van hun woning als deze woning ook hun eigen bezit is. Als 
inwoners een huurwoning hebben, tonen we hiervan geen gegevens omdat dit niet relevant is voor 
de toetsing. 

Beeld: 

 

 

Functionaliteit:                            IV13 – Automatische toetsing rechtmatigheid Gemeentepolis 
In licentie:                                    Premium 
Doorontwikkeling:                       Niet tonen van kinderen die 18+ zijn in het case detailoverzicht 
Beschrijving:                                 Als we inkomens- en vermogensgegevens ontvangen van inwoners 
tonen we niet langer de kinderen die ouder zijn dan 18. Dit is namelijk niet relevant voor de toetsing. 

Beeld: 

 

Functionaliteit:                            IV13 – Automatische toetsing rechtmatigheid Gemeentepolis 
In licentie:                                    Premium 
Doorontwikkeling:                       Inkomens- en vermogensnorm updaten conform 1-1-2021 
Beschrijving:                                 We hebben de inkomens- en vermogensnormen aangepast met de 
normen van de Rijksoverheid van 1-1-2021. De cases worden dus beoordeeld met de meest recente 
inkomens- en vermogensnormen.  

Beeld: 

 



Functionaliteit:                            IV8 – DigiD verificatie d.m.v. Ockto app  
In licentie:                                    Premium 
Doorontwikkeling:                      Optimalisatie Gezondverzekerd.nl en Ockto  
Beschrijving:                                 We hebben verbeteringen aangebracht op de landingspagina en in de 
uitnodiging die inwoners ontvangen. Met deze verbeteringen hopen we dat inwoners makkelijker 
aan de slag kunnen met het aanleveren van hun gegevens via Ockto. 

Beeld:                                            

 

  



 


