
  
 

  
Beste collega’s, 
 
Eind juni liet de overheid weten een zorgbonus van €1.000,- netto uit te willen keren aan professionals in de zorg en 
ondersteuning, die tijdens de uitbraak van COVID-19 uitzonderlijke prestaties hebben moeten leveren naast de gewone 
dagelijkse prestaties. Het bleef lang onduidelijk wie er precies gebruik kunnen maken van de bonusregeling, maar inmiddels is 
de regeling uitgewerkt. Alhoewel wij weten dat jullie je de afgelopen zes maanden enorm hebben ingespannen, lijkt het erop 
dat de zorgbonus voor de meeste professionals in onze organisatie niet is weggelegd. Tot deze conclusie zijn ook veel andere 
welzijnsorganisaties gekomen.  
We gunnen het jullie allemaal, maar moeten ons houden aan de door de overheid opgestelde criteria. 
 
Afbakeningscriteria in handleiding 
Wij hebben deze inschatting gemaakt op basis van de handreiking die VWS heeft opgesteld om werkgevers te 
ondersteunen bij de bepaling of zorgprofessionals een zogenaamde ‘uitzonderlijke prestatie’ hebben geleverd. 
Hiermee wordt bedoeld dat zorgprofessionals zich, naast de gewone dagelijkse prestaties, hebben: 

1. ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of; 
2. bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. 

Deze afbakeningscriteria worden verduidelijkt door deze voorbeelden: 
Voorbeeld wel bonus 
“Zorgprofessionals in de jeugdhulpverlening die zich vrijwillig hebben laten insluiten in een woonzorglocatie om de  
zorg te kunnen blijven leveren aan cliënten en patiënten, dan wel die zijn ingezet op een cohortafdeling.” 

Voorbeeld geen bonus 
“Zorgprofessionals waarvan de (fysieke) werkzaamheden gedurende de uitbraak van COVID-19 tijdelijk geheel of gedeeltelijk 
hebben stilgelegen en die daarnaast ook niet zijn ingezet op afdelingen met patiënten of cliënten 
met COVID-19. Hierbij kan gedacht worden aan de oogafdeling in een ziekenhuis die consulten tijdelijk heeft  
uitgesteld of heeft laten plaatsvinden via beeldbellen, dan wel de fysiotherapeut waarvan de praktijk/afspraken zijn afgezegd 
door COVID-19. Een ander voorbeeld is het laten vervallen van de dagbesteding vanuit de Wlz en Wmo.” 
 
Op basis van de deze afbakeningscriteria kunnen we in ieder geval niet voor (het grootste deel van) de hele stichting een 
aanvraag doen. 

Lijst van beroepsgroepen 
Op de lijst van functie- en beroepsgroepen die voor de zorgbonus in aanmerking komen staan wel ‘maatschappelijk werkers’, 
maar dit lijkt vooral bedoeld voor medewerkers die intramuraal werken. Op de lijst van medewerkers die niet in aanmerking 
komen staan bijvoorbeeld ambulant hulpverlener, medewerker wijkteam, thuisbegeleiders, medewerkers Veilig Thuis. 
Hierover wordt gezegd: “Ook zijn er zorgprofessionals, waarvan weliswaar het werk niet is stil komen te liggen, maar die hun 
werk in aangepaste vorm hebben kunnen uitvoeren, waardoor zij geen aanvullende risico’s hebben gelopen en ook geen 
uitzonderlijke prestaties hebben hoeven leveren. Bij die laatste groep gaat het bijvoorbeeld om zorgprofessionals die vanuit 
huis werkzaamheden konden verrichten en daarbij bijvoorbeeld middelen als beeldbellen konden gebruiken. Voor deze 
zorgprofessionals is deze bonus niet bedoeld.” Voor meer informatie verwijzen we naar de handreiking. 

Hoe nu verder? 
Op basis van het bovenstaande heeft het management geïnventariseerd welke medewerkers van MEEVivenz nu aan deze 
voorwaarden voldoen. Het resultaat is dat wij een aanvraag gaan indienen bij het Ministerie voor een aantal mantelzorgers 
die in het Parkhuis op de Covid afdeling hebben gewerkt tijdens de eerste golf. De OR wordt hierbij betrokken. 
Heb je vragen over de zorgbonus COVID-19 n.a.v. die bericht en/of de handleiding, dan kun je ons uiterlijk tot en met 28 
oktober een e- mailbericht sturen naar HRMdesk@meevivenz.nl. 
 
 
Anke Verkade-Bosma en Michiel van der Vlies 
 
 
 
 
  

Binnen MEEVivenz werken we met elkaar aan een samenleving waarin iedereen ertoe 
doet. Meer weten over deze overkoepelende organisatie voor sociaal werk? Kijk op 
www.meevivenz.nl. 

 
MEEVivenz.nl 

https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling/documenten/publicaties/2020/09/17/handreiking-bonus-zorgprofessionals-covid-19
mailto:HRMdesk@meevivenz.nl?subject=Bericht%20zorgbonus
http://www.meevivenz.nl/

	Afbakeningscriteria in handleiding
	Lijst van beroepsgroepen
	Hoe nu verder?

