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Beste onderaannemers, 

 

Hierbij ontvangen jullie het vierde nieuwsbericht van de gezamenlijke hoofdaanbieders van het GON. 

We zien dat de begeleiding en dagbesteding op alle mogelijke manieren door jullie gecontinueerd 

wordt, waarbij de gezondheid van cliënten en medewerkers steeds het uitgangspunt blijft. Hier zijn 

wij heel dankbaar voor!  

Financiën 
In deze brief willen we jullie graag meer informatie geven over de financiering ten tijde van de 

coronacrisis. Wij hebben als gezamenlijke hoofdaanbieders besloten dat we voor de financiering van 

de WMO zorg binnen het GON aansluiten bij de landelijke richtlijnen van de VNG. VNG en het Rijk 

hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties.  

 

De reden hiervoor is dat in deze uitzonderlijke tijden van zorgprofessionals wordt verwacht dat ze 

zich volledig inspannen om kwetsbare mensen te beschermen en kwalitatief goede zorg te verlenen. 

Continuïteit van financiering aan zorgaanbieders is hier een voorwaarde voor.  

 

Concreet betekent dit dat alle zorg voor periode 3 (vanaf 16 maart), periode 4 en periode 5 wordt 

vergoed op basis van 100% van de gemiddelde omzet per periode van 2019 (aangevuld met de 

indexatie voor 2020). Bij een daling of stijging van 5% van de omzet in periode 1 en 2 van 2020 

passen we de vergoeding aan.  

 

Hiermee komen de eerdere maatregelen voor vergoeding, zoals we die hebben genoemd in 

nieuwsbrief 2, te vervallen. 

 

Wat de registratie betreft geldt hiervoor het volgende: 

 

Registratie individuele begeleiding  

Voor individuele begeleiding geldt dat de geleverde uren kunnen worden aangeleverd via Qoden.  De 

betaling die hieruit volgt wordt dan aangevuld tot 100% van het periodegemiddelde van 2019.  

 

Registratie dagbesteding  

Voor dagbesteding geldt ook dat de geleverde dagdelen  kunnen worden aangeleverd via Qoden. De 

alternatieven die zijn aangeboden aan cliënten hoeven niet in Qoden te worden geregistreerd. Er 

wordt door ons aangevuld tot 100% van het periodegemiddelde van 2019.  

 

 

 



Verantwoording  

Vanuit de hoofdaanbieders willen we benadrukken dat, waar mogelijk, de zorg aan cliënten zoveel 

mogelijk gecontinueerd en gedeclareerd moet worden. Voor de alternatieven die geleverd zijn 

verwachten we dat dit in de eigen zorgadministratie van onderaannemers bijgehouden wordt. Wat 

betreft de inzet van personeel en de gemaakte kosten in deze periode verwachten we transparantie. 

Deze factoren moeten ook meegenomen worden in de jaarverantwoording van 2020. Op een later 

moment volgt hierover meer informatie.  

 

Administratieve verwerking   

Voor de administratieve verwerking van bovenstaande gebruiken wij per hoofdaanbieders ons eigen 

gebruikelijke facturatieproces. Hierdoor kan de administratieve afhandeling per GON enigszins 

verschillen.   

 

Vergoeding meerkosten  

Op een later moment volgt meer informatie over de vergoeding van meerkosten. Meerkosten 

worden sowieso alleen vergoed als daarvoor vooraf toestemming is gegeven door de 

hoofdaanbieder.  

 

Melden corona-uitbraak 
Wanneer er sprake is van een vastgestelde corona-uitbraak onder cliënten of medewerkers, horen 

we dit graag zo snel mogelijk. Ook blijven wij graag op de hoogte van de voortgang. De meldingen 

hoeven niet apart per GON gebied te worden doorgegeven. Het is voldoende als het wordt 

doorgegeven via het volgende mailadres:  b.haverkort@benindebuurt.info  

 

Meldingen bij WIJ  
Meldingen voor herindicatie en eventuele nieuwe meldingen kunnen nog steeds via het betreffende 

WIJ-team gedaan worden. Het WIJ pakt deze meldingen dan telefonisch of via beeldbellen op. 

 

Met vriendelijke groet,  

AtHomeFirst 

Zuid Vooruit 

Ben in de Buurt  
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