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Geachte heer De Jonge, 

 

Op 25 juni 2020 heeft u een brief naar de Tweede Kamer gestuurd aangaande bonus voor zorg- 

professionals. Als sociale partners (werkgeversvereniging KNV, vakbonden FNV en CNV) binnen het 

zorgvervoer, willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen. 

 

In uw brief geeft u de volgende afbakening aan: 

Het gaat om alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en die zich in de corona-tijd  

(1 maart tot 1 september) hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten 

van corona hebben ondervonden. Daarbij ligt de focus op verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden 

en het ondersteunend personeel. Deze professionals zijn werkzaam in alle sectoren voor zorg en 

ondersteuning (Verpleeghuiszorg, Ambulancezorg, Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Wijkverpleging, 

Maatschappelijke ondersteuning, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, UMC’s, etc.) 

schoonmaakpersoneel die zich in deze sectoren extra hebben ingezet. 

 

Vanuit het zorgvervoer willen wij op u een dringend beroep doen om de bonusregeling zoals door u 

voorgesteld en uitgevoerd ook beschikbaar te stellen voor degenen die zich in de coronatijd binnen 

het zorgvervoer met hart en ziel hebben ingezet om patiënten en cliënten onder deze bijzondere 

omstandigheden te vervoeren.  

 

Specifiek gaat het binnen het zorgvervoer om chauffeurs die het vervoer van coronapatiënten van 

ziekenhuis naar andere zorginstellingen of bij overplaatsing vervoerd hebben. Maar ook om de 

chauffeurs die op het hoogtepunt van de crisis patiënten naar de voor hen noodzakelijke 

behandelingen zoals nierdialyse en chemotherapie hebben vervoerd en chauffeurs die kinderen van 

ouders werkzaam in de vitale en cruciale beroepen naar de noodkinderopvang hebben gebracht. 
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Speciale aandacht vragen wij ook voor de HAP(Huisartsenpost)-chauffeurs die met de huisartsen op 

pad zijn geweest in deze tijd naar coronapatiënten en hierbij in verschillende levensbedreigende en 

schrijnende situaties terecht zijn gekomen. Een onmisbare schakel in de basiszorg die van levens-

belang is gebleken in deze coronacrisis. 

 

Al deze chauffeurs hebben hun werkzaamheden uitgevoerd onder een groot besmettingsrisico en 

hebben als vitale beroepen binnen de zorgsector hun grote bijdrage geleverd.  

 

Een bijzondere inzet binnen het zorgdomein welke gewaardeerd moet worden! Daarom vragen wij u 

om de zorgvervoerchauffeurs toe te voegen aan de lijst van zorgprofessionals die een beroep kunnen 

doen op de bonus, zodat ook zij de waardering en het respect krijgen dat zij verdienen. 

 

Wij hopen dat u aan deze oproep op korte termijn gehoor zult geven. Mocht u nog vragen hebben, 

dan zijn wij uiteraard beschikbaar om deze te beantwoorden zowel schriftelijk als in gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bertho Eckhardt   Minke Jansma   Agostino di Giacomo Russo 

KNV    FNV    CNV Vakmensen 

M  06-53601660   M  06-10188447   M  06-47826875 

 

      

 

 

 

 


