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1. Definities: 

contract:  

a) arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

b) uitzend- of detacheringsovereenkomst op basis waarvan een werknemer door een 
werkgever ter beschikking wordt gesteld van een zorgaanbieder om arbeid te 
verrichten onder toezicht en leiding van de zorgaanbieder; 

verklaring inzake werkelijke kosten:  

Verklaring, ondertekend door ten minste één tekenbevoegd persoon van de zorgaanbieder, 
waarin de zorgaanbieder aantoont: 

a) dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn verricht, voorzien van een 
korte toelichting; 

b) dat aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen is voldaan, 
c) wat het totale bedrag van de gerealiseerde kosten van de activiteiten waarvoor 

subsidie is verleend en die werkelijk verricht zijn is. 

werknemer:  

Persoon die: 

a) op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek voor bepaalde tijd in dienst is bij een zorgaanbieder; 

b) op basis van een uitzend- of detacheringsovereenkomst door de werkgever ter 
beschikking wordt gesteld van een zorgaanbieder om arbeid te verrichten onder 
toezicht en leiding van de zorgaanbieder; de transitiekosten voor een werknemer die 
op basis van een uitzend- of detacheringsovereenkomst wordt ingeleend door een 
zorgaanbieder komen niet in aanmerking voor subsidie. 
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2. Subsidiabele activiteiten: 

De coronabanen die in aanmerking komen voor subsidie zijn: 

a) coronabaan – gastheer of gastvrouw; 
b) coronabaan – zorg-assistent of zorgbuddy;  
c) coronabaan – ADL-ondersteuner; 
d) coronabaan – welzijn-assistent; 
e) coronabaan – ondersteuner zorgmedewerker;  
f) coronabaan – ondersteuner veiligheid. 

Stapelen van subsidie is niet toegestaan, vooral opletten voor: 

a) Werknemers die al gefinancierd worden via: 
- 1) de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de 

uitbraak van het SARS-CoV-2 virus; 
- 2) de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021; 
- 3) de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021;  
- 4) de meerkostenregeling corona voor Jeugdwet en Wmo 2015; 

b) werknemers die op grond van de Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 
worden vergoed; 

c) werknemers die op grond van het Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg en de 
Transitiemiddelen Verpleeghuiszorg worden vergoed; 

d) andere kosten met betrekking tot het aannemen van werknemers die van 
overheidswege worden vergoed. 

 

3. Subsidievoorwaarden: 

a) Alleen zorg- en welzijnsorganisaties 
b) Looptijd van 1 januari t/m 30 juni 2021, m.u.v. coronabanen met een opleiding. 

Hierbij geldt een looptijd van maximaal 6 maanden tussen 1 januari en 31 augustus. 
- Definitie van een opleiding: een eenheid van een vakopleiding in de 

beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, 
onderdeel c en tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 
waarvoor op grond van artikel 7.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs een certificaat is vastgesteld. 

- Artikel 7.2.2.  
1. De volgende soorten beroepsopleidingen worden onderscheiden: 

a.  de entreeopleiding, 
b.  de basisberoepsopleiding, 
c.  de vakopleiding, 
d.  de middenkaderopleiding,  
e.  de specialistenopleiding. 

2. De in het eerste lid bedoelde opleidingen kunnen worden verzorgd in 
de beroepsopleidende leerweg en de beroepsbegeleidende leerweg. 

3. De entreeopleidingen richten zich op de kwalificatie voor het eerste 
niveau van beroepsuitoefening of voor de entree op de arbeidsmarkt. 
De basisberoepsopleidingen richten zich op de kwalificatie voor het 
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tweede, de vakopleidingen op de kwalificatie voor het derde en de 
middenkader- en specialistenopleidingen op de kwalificatie voor het 
vierde en hoogste niveau van beroepsuitoefening. 

- Artikel 7.2.3. 
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald 

dat aan onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties dan wel aan 
een keuzedeel of keuzedelen een certificaat is verbonden. 

c) Inzet vanaf 1 januari 2021, 
d) Contract voor minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden, 
e) Contract waarin is vastgelegd dat de arbeidsduur in ieder geval gemiddeld 20 uur per 

week bedraagt, 
f) Niet meer coronabanen dan het zittend aantal medewerkers in de organisatie, 
g) Organisaties met twee medewerkers mogen maximaal 3 coronabanen aanvragen.  

 

4. Totale subsidiebedrag: 

a) Totale bedrag is maximaal 80 miljoen  
b) Bij onderbesteding wordt maximaal aangevraagde bedrag vergoed.  
c) Bij overvraag wordt het totale bedrag evenredig verdeeld over de volledig ingediende 

aanvragen.  
d) Volledige aanvraag is als het aanvraagformulier is ingevuld, het is ondertekend door 

een tekenbevoegd persoon van de aanvrager en de gevraagde documenten zijn 
bijgevoegd: 

a. Een opgave van: 
i. het aantal werknemers per coronabaan, inclusief de kosten, bedoeld 

in artikel 7, eerste en tweede lid; 
ii. het gemiddeld aantal werkuren per werknemer per week 

overeenkomstig het contract; 
iii. het aantal werknemers dat een eenheid volgt van een vakopleiding in 

de beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 4, vierde lid;  
iv. de periode waarin de werknemer werkzaamheden verricht bij de 

zorgaanbieder. 
b. Een verklaring waarin de zorgaanbieder verklaart dat: 

i. deze met de werknemer een contract aangaat voor minimaal twee en 
maximaal zes maanden; 

ii. deze met de werknemer een contract aangaat op of na 1 januari 
2021;  

iii. de coronabanen niet reeds via andere bronnen als bedoeld in artikel 
3, derde lid, gefinancierd worden. 

c. Een opgave van het nummer waarmee de zorgaanbieder geregistreerd is bij 
de Kamer van Koophandel. 

d. Een opgave van het SBI-nummer waarmee de zorgaanbieder geregistreerd is 
in het handelsregister. 

e. Een opgave van het aantal werkzame personen bij de zorgaanbieder op 1 
januari 2021. 
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f. Een volmacht ingeval door een ander dan een tekenbevoegde persoon 
subsidie wordt aangevraagd. 

g. Een bankafschrift op naam van de aanvrager, dat niet ouder is dan drie 
maanden. 

 

 

 

5. Hoogte van de subsidie per werknemer: 

Het subsidiebedrag per werknemer bestaat uit: 

a) de voor hem verschuldigde loonkosten, tot een maximum van 120% van het wettelijk 
minimumloon (LET OP: Het uitbetaalde loon ligt tevens op dit niveau); 

b) de verschuldigde onregelmatigheidstoeslag, verschuldigde eindejaarsuitkering, 
verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale 
zekerheidslasten, in verband met de kosten, bedoeld onder a;  

c) maximaal 20% van de kosten, bedoeld onder a, voor de begeleiding. 
d) ALLEEN VOOR CONTRACTEN VIA WERKGEVER (dus niet uitzendbureau en 

detachering): een transitievergoeding; 
e) voor een maximum bedrag per coronabaan van € 25.440; 
f) met een maximum bedrag per organisatie van € 4.000.000. 

 

6. Uiteindelijke hoogte van het subsidiebedrag: 

Bij een aangevraagd bedrag lager dan € 25.000 wordt een bedrag uitgekeerd ter hoogte van 
het aangevraagd bedrag. 

Bij een aangevraagd bedrag tussen de € 25.000 en € 125.000 wordt het bedrag uitgekeerd dat 
is aangetoond door de werkgever op basis van werkelijke kosten.  

Bij een aangevraagd bedrag boven de € 125.000 wordt het bedrag uitgekeerd dat is 
aangetoond door de werkgever op basis van werkelijke kosten én dat in de jaarrekening is 
opgenomen en verantwoord. 

 

7. Besluitvorming 

Binnen 13 weken na subsidieaanvraag ontvangt de werkgever het besluit of de aanvraag is 
goedgekeurd. 

Vervolgens worden de subsidieaanvragen van minder dan 25.000 euro vastgesteld uiterlijk 3 
juni. De vaststelling voor subsidiebeschikkingen van 25.000 euro moeten aangevraagd 
worden door zorgorganisaties voor uiterlijk 3 juni. Vervolgens wordt binnen 22 weken het 
daadwerkelijke subsidiebedrag vastgesteld.  
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Disclaimer: Dit betreft een samenvatting van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg. 
Wanneer de samenvatting afwijkt van de daadwerkelijke subsidietekst is de subsidietekst zelf 
altijd leidend. Er zijn geen rechten te ontlenen aan de informatie in dit document. 

 

 
 
 


	1. Definities:
	2. Subsidiabele activiteiten:
	3. Subsidievoorwaarden:
	4. Totale subsidiebedrag:
	5. Hoogte van de subsidie per werknemer:
	6. Uiteindelijke hoogte van het subsidiebedrag:
	7. Besluitvorming
	Disclaimer: Dit betreft een samenvatting van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg. Wanneer de samenvatting afwijkt van de daadwerkelijke subsidietekst is de subsidietekst zelf altijd leidend. Er zijn geen rechten te ontlenen aan de informatie in...

