
 

                                             
 
Informatie Collectieve zorgverzekering 2022 
 
Ferm Werk biedt voor mensen met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of 
Zorg en Zekerheid. Beide zorgverzekeraars hebben twee aanvullende pakketten met verschillende 
vergoedingen en verschillende premies. Daardoor is er voor iedereen een passend pakket. VGZ en 
Zorg en Zekerheid accepteren iedereen, ook mensen met een minder goede gezondheid. 
 

De voordelen 
Wie meedoet profiteert van een scherpe premie. De verzekeraars geven namelijk korting en bovendien 
betaalt Ferm Werk een stukje van de premie. Door de bijdrage van Ferm Werk krijgt u € 15 korting per 
maand.  
 

De collectieve zorgverzekering in 2022 
Het pakket van de verplichte basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. De regering bepaalt ieder jaar wat 
daarin verandert.  Daarnaast bevat de collectieve zorgverzekering altijd een aanvullend pakket. Elke 
verzekeraar heeft er twee. 
 
Aanbod VGZ  
Pakket 1: Compact  
Hierin worden verschillende kosten vergoed die niet in de basisverzekering zitten o.a. een vergoeding voor 
fysiotherapie en ergotherapie, brillen en lenzen en de tandarts. De vergoedingen zijn niet zo hoog waardoor 
de premie laag is. Het pakket is geschikt voor mensen die niet zo veel zorgkosten hebben. 
Pakket 2:  Compleet 
Een hogere vergoeding dan in pakket 1 voor: beweegzorg, brillen en lenzen en de tandarts. Maar ook een 
vergoeding voor orthodontie, de eigen bijdrage WMO en Wlz  en vervangende mantelzorg.  
 
Aanbod Zorg en Zekerheid 
Pakket 1: Standaard  
Verschillende veel voorkomende kosten die niet in de basisverzekering zitten worden vergoed, waaronder 
fysiotherapie, anticonceptie, brillen en lenzen, tandarts en de eigen bijdrage Wlz of WMO. 
Pakket 2:  Top 
De vergoedingen voor alternatieve behandelingen, geneesmiddelen, fysiotherapie en hoortoestellen zijn 
hoger dan in pakket 1. Daarnaast zijn er vergoedingen voor orthodontie, orthopedisch schoeisel, ADHD-
geneesmiddelen, mantelzorg en sterilisatie. Dit is een geschikt pakket voor mensen met hoge zorgkosten. 
Eigen risico 
Het eigen risico bedraagt ook in 2022 € 385 per jaar .Kiest u voor een verzekering bij Zorg en Zekerheid dan is het 
mogelijk om het verplicht eigen risico in termijnen te betalen. Dit heet: ‘gespreid betalen’. U betaalt het eigen risico dan in 
10 termijnen tegelijk met de premies voor de maanden maart t/m december. Het niet verbruikte deel van het eigen risico 
krijgt u achteraf teruggestort. U kunt hiervoor kiezen bij uw aanmelding of daarna tot uiterlijk 31 januari 2022 

  
Premies 2022 
 

verzekering en pakket maandpremie 
VGZ met av compact € 136,42 
VGZ met av compleet € 162,82 
Z&Z met av standaard € 141,89 
Z&Z met av top € 167,09 

 
  



 
 

Financiële voorwaarden  
U kunt meedoen als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die hoort bij uw 
gezinssituatie. In onderstaande tabel staat het maximale netto inkomen per maand. 
 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders Maximum inkomen 
18, 19 of 20 jaar  304 
21 tot pensioen 1230 
21 tot pensioen zonder woonlasten 879 
pensioengerechtigd 1368 
vanaf 21 jaar in inrichting 429 
  

Echtparen of gezamenlijke huishoudingen  
Beiden 18,19 of 20 jaar zonder kind(eren) 608 
Beiden 18,19 of 20 jaar met kind(eren) 959 
Eén 18, 19 of 20 en ander 21 tot pensioen zonder kinderen 1182 
Eén 18, 19 of 20 en ander 21 tot pensioen met kinderen 1534 
Beiden 21 tot pensioen 1757 
Beiden 21 tot pensioen zonder woonlasten 1406 
Eén of beiden pensioengerechtigd 1855 
vanaf 21 jaar in inrichting 693 

 

Meer informatie en aanmelden 
• Via internet 

Wilt u de mogelijkheden van de collectieve zorgverzekering uitgebreider bekijken, ga dan naar de website 
www.gezondverzekerd.nl en selecteer uw gemeente. U vindt daar gedetailleerde informatie over de 
verschillende pakketten zodat u goed kunt vergelijken. Er is zelfs een handige keuzehulp die u helpt de 
verzekering te kiezen die past bij uw wensen en behoeften. Als u een keus hebt gemaakt, kunt u zich 
meteen aanmelden. De zorgverzekeraar en Ferm Werk krijgen bericht van uw aanmelding.  
Dit is de snelste en makkelijkste manier om u aan te melden. Heeft u geen beschikking over een computer 
met internet? Dan kent u misschien wel iemand in uw omgeving die u kan helpen.  

• Met een formulier 
Wilt u zich toch liever aanmelden met een formulier? Vraag dan bij Ferm Werk een informatiepakket. Vul het 
aanmeldingsformulier in van de door u gekozen verzekeraar  en ook het aanvraagformulier van Ferm 
Werk. Lever beide formulieren in bij Ferm Werk of stuur ze op. Ferm Werk controleert of u voldoet aan de 
voorwaarden en stuurt uw aanmelding door naar de verzekeraar.  
 

Hulp bij het kiezen 
Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u de keuzehulp invullen. 
 
Let op! 
Overstappen van zorgverzekering kan met ingang van 1 januari maar alleen als er geen 
betalingsachterstand is bij uw huidige verzekeraar. Mensen die al verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid of 
VGZ kunnen eventueel ook gedurende het jaar overstappen naar het collectief van Ferm Werk. 
 
Al collectief verzekerd? 
Bent u al collectief verzekerd via Ferm Werk? Dan kunt u eventueel per 1 januari overstappen naar de 
andere verzekeraar of een ander pakket kiezen. Heeft u geen uitkering van Ferm Werk? Dan moet u 
bovendien zelf controleren of uw inkomen niet te hoog is.  


