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Zorgbonus 2021 zorgprofessionals 
COVID-19  
De overheid wil zorgprofessionals ook in 2021 een zorgbonus geven als zij 
vanwege COVID-19 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de 
periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021. Aios die in aanmerking komen 
voor de zorgbonus 2021 kunnen deze bij de SBOH aanvragen.  
 
Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van de zorgbonus?  
Je kunt de zorgbonus 2021 alléén bij de SBOH aanvragen als je in de 
periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 vanwege COVID-19 een 
uitzonderlijke prestatie hebt geleverd tijdens jouw dienstverband bij de 
SBOH.  
 
Je kunt de zorgbonus 2021 niet aanvragen als je: 

• van een andere instelling de zorgbonus 2021 krijgt uitgekeerd. 
• in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 géén uitzonderlijke 

prestatie vanwege COVID-19 hebt geleverd. 
• op 1 oktober 2020 of – bij een latere indiensttreding – op de datum 

van indiensttreding een salaris had van meer dan € 74.000,- bruto 
per jaar (= circa € 5.200,- bruto per maand).  

 
Wat is een uitzonderlijke prestatie? 
Een uitzonderlijke prestatie is het ‘onder moeilijke omstandigheden zorg 
verlenen’. Het voortzetten van de reguliere werkzaamheden, al dan niet in 

https://sboh.nl/component/acym/archive/78-zorgbonus-2021-zorgprofessionals-covid-19?userid=68-r6NMMKnKxvlFF1&tmpl=raw


aangepaste vorm, is dus géén uitzonderlijke prestatie. Meer informatie lees 
je in de toelichting bij aanvraag zorgbonus 2021 zorgprofessionals COVID-
19.  
 
Hoe kan ik de zorgbonus 2021 bij de SBOH aanvragen?  
Je kunt de zorgbonus bij ons aanvragen door in de portal bij een aantal 
stellingen aan te geven of deze voor jou van toepassing zijn. Ga naar de 
tegel ‘zorgbonus 2021’, vink de stellingen aan die voor jou van toepassing 
zijn en druk op ‘verwerken’. Doe dit uiterlijk op 9 juli 2021. Een aanvraag 
die na deze datum wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen. 
Alléén als je alle stellingen hebt kunnen aanvinken, kun je de aanvraag voor 
de zorgbonus 2021 bij de SBOH indienen.  
 
Hoe hoog is de zorgbonus en wanneer wordt de bonus uitbetaald? 
De hoogte van de zorgbonus wordt vastgesteld door de overheid. De 
precieze hoogte van de bonus is nog niet bekend, want die hangt af van het 
aantal bonussen dat door werkgevers bij de overheid wordt aangevraagd. 
Wij verwachten dat uiterlijk eind oktober 2021 het bedrag van de 
zorgbonus bekend zal zijn. We streven ernaar de zorgbonus uiterlijk aan 
het einde van dit jaar uit te betalen.  
 
Heb je nog vragen over de bonusregeling 2021? Mail dan naar 
bonusregeling@sboh.nl  
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