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Informatie over de Zorgbonus 2020 voor medewerkers 

deze informatie is afkomstig van VWS via de site van de rijksoverheid 

 

Bonusregeling voor zorgmedewerkers  

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op 

een bonus. Zoals verpleegkundigen op de Intensive Care (IC) en verpleegkundigen en verzorgenden 

in zorginstellingen. Maar ook schoonmakers in de zorg. Als u aan de voorwaarden voldoet krijgt u de 

bonus van uw werkgever of opdrachtgever (de zorgaanbieder). 

Waardering voor medewerkers in de zorg 

Medewerkers in de zorg, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, leverden een bijzondere 

prestatie tijdens de coronacrisis. Het kabinet wil hiervoor waardering uitspreken in de vorm van een 

bonus. 

Hoogte bonus  

Als u als zorgprofessional, zoals medewerker in loondienst, uitzendkracht of zzp’er, in aanmerking 

komt voor de bonus ontvangt u € 1000 netto. De bonus is belastingvrij en telt niet mee voor 

toeslagen die u ontvangt. 

Voorwaarden voor bonus  

De bonusregeling is voor: zorgprofessionals die zich tussen 1 maart tot 1 september 2020 hebben 

ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. Of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen 

COVID-19. Of beide. U heeft bijvoorbeeld extra uren gewerkt, collega’s vervangen of taken 

uitgevoerd om het risico op verspreiding te verkleinen. 

U werkte tussen 1 maart en 1 september 2020 op basis van een (arbeids)overeenkomst, bijvoorbeeld 

als werknemer, zzp’er of uitzendkracht. 

U verdient niet meer dan 2 keer modaal (€ 73.000) bij een voltijd dienstverband. Voor zzp’ers en 

uitzendkrachten zijn maximale uurtarieven bepaald zodat beoordeeld kan worden of u meer dan 2 

keer modaal verdient. 

Alle voorwaarden en informatie leest u in de Handreiking Zorgbonus COVID-19.  

Beroepen en functies die in aanmerking komen  

De bonus is voor de zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis bijzondere prestaties leverden naast 

het gewone dagelijkse werk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een 

overzicht gemaakt van de beroepen, functies en functiegroepen die in aanmerking komen.  Staat uw 

functie niet op de lijst, maar ziet u wel beroepen, functies of functiegroepen die op uw functie lijken? 

Dan bepaalt uw werkgever of opdrachtgever (als zorgaanbieder) of u de bonus toch krijgt.  

Medewerkers die niet in aanmerking komen  

Alle zorgprofessionals in Nederland doen belangrijk werk. De bonus is alleen bedoeld 

voor  zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van COVID-19 bijzondere prestaties hebben geleverd 

naast hun dagelijkse werk. 

Voor een aantal zorgprofessionals heeft het werk stilgelegen. Voor andere niet, maar hebben zij hun 

werk met aanpassingen kunnen doen. Bijvoorbeeld zorgprofessionals die vanuit huis hun werk 

konden doen en daarbij middelen als beeldbellen gebruikten. De bonus is niet voor deze 

zorgprofessionals. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/zorgbonus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/09/18/handreiking-zorgbonus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/09/18/zorgbonus-overzicht-beroepen-en-functies
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Ook niet in aanmerking komen de zorgprofessionals die zelfstandig als zorgprofessional werken. 

Zoals een vrijgevestigde psycholoog of fysiotherapeut. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht gemaakt van 

de beroepen, functies en functiegroepen die niet in aanmerking komen voor de bonus. 

Uitzonderingen voor zorgmedewerkers die niet in aanmerking komen  

Komt u volgens het overzicht niet in aanmerking voor de bonus? Maar voldoet u wel aan de andere 

voorwaarden? Uw werkgever of opdrachtgever (zorgaanbieder) bepaalt dan of hij voor u de bonus 

aanvraagt. Bijvoorbeeld als u als specialistisch zorgprofessional, waarvan het werk stil is komen te 

liggen, hebt geholpen op de COVID-19 afdeling. 

U ontvangt bonus via uw zorgaanbieder  

Komt u in aanmerking komt voor de bonus? Dan vragen zorgaanbieders (werkgevers en 

opdrachtgevers in de zorg) via een loket subsidie voor de bonus voor u aan. Dit loket opent 1 oktober 

2020. Zodra de zorgaanbieder de subsidie voor de bonus heeft ontvangen, maakt de zorgaanbieder 

de bonus aan u over. Vraag bij uw werkgever naar wanneer u de bonus kunt verwachten.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/09/18/zorgbonus-overzicht-beroepen-en-functies

