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Geachte leden van de Tweede Kamer,  

 

Het was een hartverwarmend en memorabel moment toen we in Nederland 

massaal klapten voor onze zorghelden. Wat een risico hebben al die helden 

het afgelopen jaar gelopen tijdens de zorg en ondersteuning aan hun 

patiënten en cliënten tijdens de coronapandemie. Tot op de dag van 

vandaag. Een waardering in 'woord en daad' werd daarom beloofd voor de 

'uitzonderlijke prestaties'. Maar de zorghelden in de gehandicaptenzorg 

dreigen nu buiten de boot te vallen bij de uitkering van de zorgbonus 2021. 

 

In haar brief van 13 april jl. schetst de minister van Medische Zorg en 

Sport twee dilemma’s rondom de zorgbonus 2021. In deze brief wordt 

geen recht gedaan aan de situatie in de gehandicaptenzorg. Medewerkers 

werken dagelijks met cliënten met verhoogde kwetsbaarheid voor corona, 

veelal in situaties waarin afstand houden niet mogelijk is. De minister gaat 

daar geheel en al aan voorbij. Bovendien ontbreekt een belangrijke optie, 

namelijk het ophogen van het hiervoor beschikbare budget. Graag lichten 

wij dit toe, zodat u dit kunt meenemen in het plenaire debat van morgen 

over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

 

De Prinsjesdagbrief van de bewindslieden van VWS van 15 september 

2020, getiteld ‘Breed pakket voor werken in de zorg’, bevat de volgende 

passage: 

 

Er is grote waardering voor de uitzonderlijke inspanning van 

zorgprofessionals tijdens de COVID-19 uitbraak. Ook de komende periode 

zal, vanwege COVID-19, veel extra blijven vragen van zorgprofessionals. 

Dit is voor het kabinet aanleiding om ook voor 2021 extra budget 

beschikbaar te stellen, zodat in 2021 een bonus van netto 500 euro kan 

worden toegekend aan de zorgprofessionals van wie ook in de komende 

periode een uitzonderlijke inspanning wordt gevraagd.  
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Met deze belofte zijn verwachtingen gewekt bij medewerkers in de 

gehandicaptenzorg. Medewerkers die nog steeds een uitzonderlijke 

inspanning leveren om mensen met een hoge mate van kwetsbaarheid te 

begeleiden en te ondersteunen tijdens deze coronapandemie. En belofte 

maakt schuld. Wij zien dan ook een verruiming van de budgettaire kaders 

als een gerechtvaardigde optie om de door u gewekte verwachtingen waar 

te maken. De zorgprofessionals en hun werkgevers rekenen op u. 

 

Opties van de minister 

 

Voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is volstrekt 

onduidelijk waarom zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg buiten de 

boot vallen in de eerste optie van minister Van Ark (een bonus van 500 

euro voor een beperkte groep zorgmedewerkers). De minister motiveert: 

'om een zo objectief mogelijke keuze te maken, kijken we naar die 

branches met relatief veel zorg voor Covid-19 patiënten en/of een relatief 

hoog ziekteverzuim met daardoor een extra hoge belasting van personeel’. 

Als je die criteria toepast op de gehandicaptenzorg, kan je niet anders dan 

deze medewerkers includeren in de eerste optie.  

 

De gehandicaptensector stond voorop in de vaccinatiestrategie vanwege de 

grote kwetsbaarheid van mensen met een beperking. De vaccinatie werd 

eerst uitgesteld en later meerdere keren gepauzeerd. Dit heeft bijgedragen 

aan de stijging van coronabesmettingen onder cliënten en 

zorgmedewerkers. Rapportages laten zien dat het ziekteverzuim onder 

zorgmedewerkers in onze branche hoger is (7,08%) dan in andere 

zorgsectoren op de verpleeghuizen na (8,03%). We zitten meer dan ooit 

boven het zorgbreed-gemiddelde (6,83%) en we zien nog steeds 

oplopende verzuimcijfers in de afgelopen maanden. Het directe gevolg? 

Een tekort aan personeel en een extra belasting van medewerkers.  

 

Denkt u alstublieft aan deze medewerkers, onze zorghelden, hun tomeloze 

inzet en hun kwetsbaarheid. Dat zorgmedewerkers in de 

gehandicaptenzorg níet en hun collega’s in de (verpleeghuis)zorg wél in 

aanmerking komen voor de bonus, kunnen wij niet uitleggen. U wel? 

 

De bonus was een goed en sympathiek idee van de Tweede Kamer om 

maatschappelijke waardering tot uitdrukking te brengen. Daarom 

verwachten wij nu dat u verantwoordelijkheid neemt voor de gewekte 

verwachtingen. Als die niet worden nagekomen, zal dit als een gebrek aan 

waardering worden ervaren door zorgprofessionals die de bonus dit keer 

niet ontvangen. Ook een verlaging van de bonus van 500 naar 200-240 

euro, zoals in de brief wordt gesuggereerd, zal dit negatieve effect hebben.  
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Wij hopen op uw steun zodat een blijk van waardering ook echt gevoeld 

gaat worden door onze medewerkers. 

 

We vragen u dan ook met klem de gedane belofte aan medewerkers in de 

gehandicaptenzorg gestand te doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Boris van der Ham,  

Voorzitter VGN 

 


