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Betreft: Zorgbonus 2021 voor zelfstandigen 

Geachte mevrouw Van Ark, 

 

Op 17 maart 2020 klonk er luid applaus vanaf balkons, vanuit tuinen en vanaf de straat. Massaal 

werd geapplaudisseerd voor ons zorgpersoneel. En terecht, ze liepen lichamelijk grote risico’s, 

draaiden overuren en raakten fysiek uitgeput. Vanuit de samenleving en de politiek klonk er de 

roep om waardering. Waardering zou er komen in de vorm van een zorgbonus. Het 

zorgpersoneel dat werkzaam is als zelfstandige dreigt buiten de boot te vallen bij de uitkering 

van de zorgbonus 2021.  

 

De zelfstandige die niet werkt via een derde (tussen)partij, maar rechtstreeks een overeenkomst 

heeft met de cliënt kan de zorgbonus 2021 niet voor zichzelf aanvragen. Hierdoor kunnen veel 

zelfstandigen niet rekenen op financiële waardering in de vorm van de zorgbonus 2021. Dit staat 

haaks op hetgeen het Ministerie van VWS heeft gedeeld in de Prinsjesdagbrief: 

 

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. 

 

De ratio van de regeling is gestoeld op erkenning en waardering. Hetgeen niet voldoende naar 

voren komt in de huidige opzet van de regeling. Veel zelfstandigen vallen weer tussen wal en 

schip. De juridische arbeidsrechtelijke status zou, onzes inziens, niet in de weg mogen staan aan 

het wel of niet kunnen aanvragen van de zorgbonus. Bovendien wekte bovenstaande passage 

de indruk dat het Kabinet haar waardering wil tonen aan alle zorgpersoneel, ook zelfstandigen. 

Een mooi en terecht streven. Helaas volgt dit niet uit de huidige bonusregeling.  



Wij verzoeken u met klem om de regeling zodanig aan te passen dat ook zorgpersoneel - 

werkzaam als zelfstandige zonder de tussenkomst van een derde (tussen)partij - de zorgbonus 

2021 zelf kan aanvragen. 

 

Wij hopen op uw steun zodat de waardering gevoeld gaat worden door alle zorgverleners, ook 

de zelfstandigen. Vanzelfsprekend lichten wij deze brief graag toe. 

 

Hoogachtend, 

 

Namens FNV Zelfstandigen 

 

 

 

Irene van Hest      Henk van der Schaft   

Manager Expertise Centrum    Bestuurder/ Projectleider ZZP  

    

 

 

 

 

  


