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Geachte mevrouw, heer………., 

 

Bij deze vragen wij uw dringende aandacht voor uitvoering van de regeling van de 

zorgbonus 2021 als waardering voor de uitzonderlijke inzet van de zorgprofessionals. 

Ondanks dat de voorwaarden voor deze tweede zorgbonus nog niet duidelijk zijn, is al 

wel bekend dat ingehuurde schoonmaakmedewerkers, die door de bij u aangesloten 

zorgaanbieders worden ingehuurd, wederom in aanmerking komen voor deze bonus. 

 

Dat wordt natuurlijk gewaardeerd, maar tegelijkertijd delen wij met u onze zorg over 

een goede uitvoering van de regeling. De ervaring met de zorgbonus 2020 leert ons 

dat in een substantieel deel van de gevallen (zo’n 10-15% van de betrokken 

schoonmakers) door zorgaanbieders de aanvragen voor de zorgbonus van 

schoonmakers werden geweigerd. Veelal met daarbij de motivatie dat zij willen 

voorkomen dat het eigen personeel daardoor mogelijk de zorgbonus kan mislopen. 

Ook werd het bezwaar gehoord dat opname van de “derden” leidt tot te grote 

administratieve lasten en/of vermeende risico’s.  

 

Daardoor kregen bijvoorbeeld mensen van de eigen dienst van de zorgaanbieder wel 

een bonus en de ingehuurde schoonmakers in hetzelfde team en voor hetzelfde werk 

niet. Een zeer vervelende situatie voor de betrokken schoonmakers. Zij missen de 

significante bonus en voelen zich ondergewaardeerd ten opzichte van andere collega’s 

die deze bonus wel ontvangen. 

 

Wij verzoeken u dringend om de bij u aangesloten zorgaanbieders op te roepen om af 

te zien van deze handelwijze om daarmee te voorkomen dat wederom dergelijke zeer 

ongewenste situaties kunnen gaan ontstaan. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om 

samen met u nader te bespreken hoe we dat goed kunnen borgen via een heldere 

werkafspraak. 

 

De zorgbonus is bedoeld als waardering voor de grote inzet van het zorgpersoneel 

tijdens de coronacrisis. Wij rekenen erop dat álle schoonmakers die een grote inzet 

leveren in de strijd tegen COVID-19, die waardering ook gaan krijgen. Onze 

schoonmakers horen er gewoon bij en rekenen daarbij ook op uw steun! 

 

Te allen tijde bereid voor toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

Piet Adema, voorzitter Schoonmakend Nederland 


