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E
en verhoging vande salarissen
vanhet zorgpersoneel zit er
voorlopigniet in. Eenmotie
voor salarisverhogingwerdwel-
iswaar doordeTweedeKamer
aangenomen,maarhetkabinet

zal demotieniet uitvoeren.Hetwachten
is op een volgendkabinet. Verschillende
politiekepartijenhebbeneen verhoging
vanhet salaris van zorgpersoneel inhun
verkiezingsprogrammaopgenomen.

Dit kabinet heeftwel eengebaar ge-
maakt: eenbonus voorhet zorgpersoneel
dat inhet begin vande corona-uitbraak, in
het voorjaar, eenuitzonderlijkeprestatie
leverde enooknuweer vol aandebak is.
Voor veel zorgpersoneel is het eenwelko-
meaanvullingophunsalaris. Eenwarm
applaus is fijn,maaruiteindelijk is het
belangrijk dat dewaarderingook inmeer
materiële zin zichtbaarwordt.

SUBSIDIEREGELING
Deaangekondigdebonusheeftuiteinde-
lijkde vormgekregenvaneensubsidiere-
geling. Indeze regeling staatondermeer
beschrevenwiedebonusaanvragen,wat
demaximalehoogte is,wie inaanmerking
komenenwieniet,watde salarisgrens is
(tweemaalmodaal) enwanneerdeaanvraag
kanplaatsvinden.Dit zijn slechts eenpaar
artikelenuitde regeling.Uiteraardmoet
overdewijzewaaropdebonussenzijnuit-
gekeerd verantwoordingwordenafgelegd.
Hoedatmoet, isnognietuitgewerkt.

Keurt hetministerie vanVolksgezond-
heid,Welzijn enSport (VWS) eenaanvraag
goed, dankrijgt de zorgorganisatie de
subsidie plus eenbepaaldbedrag voorde
verplichteheffingen.De zorgprofessional
krijgt uiteindelijkmaximaal €1000netto
op zijn of haar rekening.

Deze constructie heeft twee voordelen.
Debonusheeft geeneffect op inkomens-
afhankelijke regelingen zoals toeslagen.
Endebonus vormt voordewerkgevers
geenbelemmeringombijvoorbeeld een
eindejaarsuitkeringof kerstpakket te
geven.

De vele voorwaardenendetails vande
regelingdoenmenig zorgaanbieder de
moed inde schoenen zakken. Velenheb-
ben zoveelmogelijk aangevraagd, ande-

ren zien er juist helemaal vanaf. Inbeide
gevallen is deonderliggendeoverweging:
‘eenuitzonderlijkeprestatie is een te vaag
criterium.Wijwillenniet opdezemanier
onderscheidmaken.Het leidt tot teleur-
stelling enongewenstediscussie inonze
organisaties overwiewel enniet debonus
ontvangenenofdat terecht is’.

GROTE GROEP
Het lijkt zo eenvoudigdebonus alleen
te gevenaandehulpverleners enonder-
steunersdie directmethet virus temaken
hebbenen zelf een (groot) gezondheidsri-
sico lopen.Maarhet gaat ookomdegrote
groepdiemeer indirect op zeer uiteenlo-
pendemanierenheeft bijgedragenaanhet
bestrijden van corona. Somsdoor extra
inzet voor patiëntenzorgopdenon-covid
afdelingen, somsdoorhet overnemenvan
administratieve taken van zorgpersoneel,
somsdoorhet bieden vanpsychologische
steun.

Indeomschrijving vande regeling—
diemoet je er echt bijhouden—is een lijst
vanongeveer vijftig beroepenen functies
opgenomendie inbeginsel in aanmerking
komen (de ‘ja,mits’-regel) en vanongeveer
honderdberoepenen functies die inbe-
ginsel niet in aanmerkingkomenvoorde
bonus (de ‘nee, tenzij’-regel). De regeling
voorziet ook in eengedetailleerdeuitwer-
king vanhet ‘tweemaalmodaal’-principe,
met cao-categorieën, correcties voordeel-
tijdwerk en vooruitzendkrachten.

Deze regeling is een voorbeeld vaneen
hardnekkigmechanismedat telkens
weerdekopopsteekt. TweedeKamerle-
denuitenkritiek opdewijzewaaropbe-
paaldbeleidwordtuitgevoerd. In reactie
daaropwordenwetten en regels aange-
scherpt, denkaanhet persoonsgebon-
denbudget, of de toeslagenaffaire bij de
Belastingdienst.

De regelswordenbeoordeeldop recht-
matigheidmaar gaan voorbij aandegedif-
ferentieerde (zorg)praktijk. Eenpraktijk
die dewetgeverniet kent.Dat deze rege-
lingennauwelijks uitvoerbaar zijn en vaak
meerproblemen veroorzakendanoplos-
sen, is blijkbaarniet relevant. Iedereen
—beleidsmakers, politici, bestuurders,
burgers—wilmeer ruimte voordeprofes-

sionals,meermaatwerk,meer vertrouwen
indeuitvoering.Maardezewensenwor-
denkeer opkeer gelogenstraft.

MOREEL AANVECHTBAAR
Ooknuweer.Debonusregeling is nauwe-
lijks uitvoerbaar, er isminimale ruimte
voor eigen invulling.De vageomschrijving
vande voorwaarde ‘uitzonderlijkepresta-
tie’ is niet houdbaar.Het onderscheiddat
opdeze voorwaarde tussenpersoneels-
ledenmoetwordengemaakt, ismoreel
aanvechtbaar.

De regeling suggereert eenmaakbare
werkelijkheiddie erniet is,maarwel leidt
tot eendisproportionele administratieve
rompslomp.Het risicodat debonusre-
geling indepraktijkmislukt, is groot.De
schuld zal danbij deuitvoerders— indit
geval de zorgaanbieders—wordengelegd.
Het zorgpersoneel omwiehet allemaal
is begonnen, zal het nakijkenhebben
met grotepublieke verontwaardiging tot
gevolg.

Deze cirkelmoetwordendoorbroken.
Wieweet komtdeparlementaire commis-
sie die de toeslagenaffaire onderzoekt, tot
zelfinzicht enmetwerkbare aanbevelin-
gen.Maardaar kanhet zorgpersoneel niet
opwachten.

EIGEN BUDGET
Kabinet, pasde regelingdaaromnunog
aan.Maakhet simpel en vertrouwdeuit-
voerders. Bijvoorbeelddoor iedere zorg-
instelling eenbudget toe te kennenen
deze zelf latenbepalenopwelkemanier
het budget onderdemedewerkerswordt
verdeeld.

Zorginstellingenkunnendan zonder
veel gedoe enmetplezier hun zorgperso-
neel eenwelverdiendebonus geven.

Z O R G

Zorgbonusregeling is nauwelijks uitvoerbaar
$ Regeling
zorgbonus is
ingewikkeld en
te gedetailleerd

$ Bonus gaat
daardoor niet
naar de juiste
zorgverleners

$ Zorginstelling
zoubonus beter
zelf kunnen
uitreiken

Kabinet, pas
de regeling
van de
zorgbonus
aan. Maak het
simpel en heb
vertrouwen in
de uitvoerders
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