NIEUWS ZORGBONUS

Rosmalen, 28 oktober 2020
Het kabinet bedankt zorgmedewerkers met een bonus
In de coronacrisis hebben vele medewerkers in de zorgsector een uitzonderlijke prestatie
geleverd. Het kabinet wil haar waardering uiten en deze zorgmedewerkers bedanken voor
hun uitzonderlijke inzet door het uitdelen van een bonus van € 1000,- netto.
Annenborch heeft op 27 oktober een aanvraag gedaan voor medewerkers die in aanmerking
komen voor de bonus.
De bonus is voor vrijwel alle medewerkers aangevraagd, want voor Annenborch is het
duidelijk dat we als team een bijzondere bijdrage hebben geleverd in deze periode om de
corona te bestrijden in onze zwaar getroffen provincie.

Hoogte van de bonus
De bonus voor elke medewerker die hem krijgt toegewezen is € 1000,- netto. Het maakt
daarbij niet uit of je een deeltijd contract hebt of voltijds werkt.

Voor wie
De bonus is bedoeld voor alle medewerkers die in de periode tussen 1 maart en 1
september 2020 zich hebben ingezet voor cliënten met Covid-19 en/of bijgedragen hebben
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hiervoor is een uitzonderlijke prestatie
geleverd. Wij vinden dat iedereen zich vanuit hun functie uitzonderlijk heeft ingezet, vandaar
dat wij de bonus breed aanvragen.
Nu betekent deze uitzonderlijke prestatie niet automatisch dat je de bonus krijgt, want er zijn
een aantal voorwaarden door het kabinet gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor
de bonus.

En voor wie niet
Het kabinet sluit de volgende medewerkers uit van de bonus, ook al hebben sommige van
hen ook een uitzonderlijke prestatie geleverd:
- Medewerkers die vallen in een hogere salarisschaal. Het gaat om medewerkers met een
bruto jaarsalaris dat hoger ligt dan € 73.000,- bij een voltijdsdienstverband, ook al
werken zij deeltijd. Bij een vakantie-uitkering van 8,33% en een eindejaarsuitkering van
8,33% komt dit overeen met een bruto maandsalaris van € 5.241,29 bij een
voltijdsdienstverband.
- Medewerkers die tijdens deze periode niet hebben gewerkt, bijvoorbeeld omdat zij in die
periode langdurig ziek waren.
- Stagiaires met een stageovereenkomst, maar zonder arbeidsovereenkomst.

Meerdere contracten
Er zijn medewerkers die meerdere contracten hebben bij zorgorganisaties. Vanzelfsprekend
is het niet de bedoeling om onzorgvuldig om te gaan met deze bonus en de bonus dus
meerdere keren te ontvangen. Wij willen diegene die dit betreft dan ook vragen te mailen

naar secretariaat@annenborch.nl en aan te geven welke werkgever de
bonus voor hen moet aanvragen.
Het meerdere keren ontvangen van de bonus is namelijk ongepast.

Uit dienst
Ben je in de periode maart-september uit dienst gegaan en wordt er voor jou geen bonus
aangevraagd door je nieuwe werkgever dan kun je een mail sturen naar
secretariaat@annenborch.nl met het verzoek dat wij voor jou de bonus aanvragen. Mits je
natuurlijk werkzaam bent geweest zoals vermeld in de regeling.

Wordt er ook een aanvraag voor mij ingediend?
Veel medewerkers van Annenborch hebben een uitzonderlijke prestatie geleverd. We
hebben het samen gedaan en zullen daarom ruim aanvragen. De bestuurders van de regio
beslissen op basis van de criteria van het kabinet voor wie de bonus aangevraagd wordt. Als
jij twijfelt of de bonus voor jou wordt aangevraagd en je wel vindt dat je hier zeker voor in
aanmerking moet komen, kan je dit aangeven bij het secretariaat.

Op welke datum wordt de bonus uitgedeeld?
Als de aanvraag van Annenborch voor jouw bonus wordt goedgekeurd door het kabinet, dan
wordt de bonus daarna uitgekeerd. VWS hanteert een verwerkingstermijn van maximaal 13
weken. Dit betekent dat wij verwachten de bonus niet eerder uitkeren dan dat de beschikking
is verstrekt.

Waardering
We kijken met grote trots en veel waardering terug op wat we tot nu toe al samen met álle
medewerkers van Annenborch hebben kunnen betekenen in de eerste coronacrisis. En dat
sterkt ons voor de komende periode waar corona weer meer aanwezig zal zijn. Sámen
zorgen wij voor een uitzonderlijke prestatie.
Met vriendelijk groet,

Namens alle leidinggevenden,

Janneke Pander
Directeur / Bestuurder

