Beroepen en functies die niet in aanmerking komen voor de zorgbonus
Vooropgesteld moet worden dat alle zorgprofessionals in Nederland belangrijk werk doen. De
subsidieregeling is nu specifiek bedoeld voor die zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van
COVID-19 uitzonderlijke prestaties hebben moeten leveren, naast de gewoonlijke dagelijkse
prestaties. De verwachting is dat niet alle zorgprofessionals deze uitzonderlijke prestaties hebben
geleverd tijdens de uitbraak van COVID-19. Voor sommige zorgprofessionals is het werk
grotendeels stil te komen liggen. 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.
Verder is een criterium uit de subsidieregeling dat de zorgaanbieder op grond van de
subsidieregeling geen bonus mag uitkeren aan de zorgprofessional als deze meer dan tweemaal
modaal verdient (onder punt 4 staat daarover een nadere toelichting).
Tot slot komen alleen zorgprofessionals in aanmerking die als werknemer of als derde
(bijvoorbeeld een zzp’er en uitzendkracht werkzaamheden hebben verricht bij een zorgaanbieder.
De bonus op grond van de subsidieregeling is dus niet beschikbaar voor degenen die zelfstandig
als zorgprofessional werken en geen zorgaanbieder zijn in de zin van de subsidieregeling.
In onderstaande lijst zijn de beroepen/functie(s)(groepen) meegenomen die naar verwachting niet
voldoen aan de bovengenoemde punten. Hierbij zijn een aantal overwegingen in aanmerking
genomen:
- bepaalde beroepen/functie(s)(groepen) hebben niet met COVID-19 patiënten of cliënten gewerkt
en hebben hun reguliere werkzaamheden kunnen voortzetten (hetzij op een andere wijze);
- bepaalde beroepen/functie(s)(groepen), hebben minder of geen werkzaamheden verricht ten
gevolge van COVID-19;
- bepaalde beroepen/functie(s)(groepen) verdienen meer dan tweemaal modaal;
- bij bepaalde beroepen/functie(s)(groepen) gaat het met name om de zelfstandig werkende
zorgprofessionals die niet in dienst zijn bij een zorgaanbieder, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut
(dit kan anders zijn als zij voor een zorgaanbieder werken).
Uitnodiging
Sommige zorgprofessionals uit een van de onderstaande beroepen/functie(s)(groepen) voldoen
wel aan de afbakeningscriteria. Bijvoorbeeld omdat zij tijdelijk zijn ingezet op een cohortafdeling
voor COVID-19 patiënten. Dat is wat bedoeld wordt met ‘nee, tenzij’. Zorgaanbieders hebben de
ruimte om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen. Het betreft hier een
afweging van de zorgaanbieder.
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(bio)medisch technologen
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kinderverpleegkundige
klinisch chemicus
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microbiologisch analisten
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klinisch geriater
klinisch neuropsycholoog
klinisch psycholoog
klinisch-chemisch onderzoekers
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therapie
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medisch specialisten
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oogheelkundig assistenten
optometristen en orthoptisten
operatieassistenten
orthodontist
orthopedagoog
orthopedische chirurg
pathologisch onderzoekers
(ped)agogisch medewerker
plastisch chirurg
podotherapeut
praktijkbegeleider
praktijkopleiders
psychiaters
psychologen
psychologisch medewerker
psychotherapeut
radioloog
radiotherapeut
receptionist
reclasseringswerker
research verpleegkundige
reumatoloog
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sociaal geneeskundigen (arbeid en
gezondheid)
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tandarts
tandartsassistent
teamleiders thuiszorg, kraamzorg
technisch oogheelkundig assistent
telefonist
theologen, geestelijk verzorgers en
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thuisbegeleider
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psychologie
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