
 
19-03-2020 
 
Beste Onderaannemers, 
 
Maandag 16-03-2020 ontving u vanuit de gezamenlijk Hoofdaannemers een brief waarin we 
aankondigden dat we naast de inhoudelijke aspecten van de Corona-uitbraak ook willen kijken naar 
de financiële gevolgen hiervan. 
De impact zal het grootst zijn bij de groepsgerichte activiteiten (Dagbesteding en Sociale Activering). 
Van de meeste dagbestedingscentra hebben we inmiddels bericht gehad dat ze al zijn gesloten of 
gaan sluiten voor eerst een periode van 3 weken.   
Individuele begeleiding kan vaak nog wel plaatsvinden, maar dan waar mogelijk telefonisch of een 
andere digitale vorm. 
We vragen u om waar nodig te kijken naar een alternatieve wijze om toch de ondersteuning te 
kunnen bieden waar deze nodig is. 
Omdat de kans aanwezig is dat het nog langer gaat duren voordat de situatie enigszins is 
genormaliseerd zal dit voor een ieder een grote impact hebben. 
 
Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. 
 
De gezamenlijke hoofdaannemers willen u ondersteunen bij het vinden van alternatieve oplossingen 
om toch de ondersteuning te kunnen bieden aan diegenen die het hard nodig hebben en deze ook te 
financieren. 
Om die reden hebben we gemeend om voor in ieder geval de laatste week van periode 3 (16-22 
maart 2020) en periode 4 niet meer de producten in de indicatie van de cliënt leidend te laten zijn, 
maar om u de ruimte te geven om de ondersteuning te bieden die nodig is. Mocht de situatie hierom 
vragen dan zullen we ook op zoek gaan naar een oplossing voor langere duur.  
 
Wij stellen voor om voor genoemde periode u 80% van het declaratiebedrag van periode 2 2020 ter 
beschikking te stellen voor het uitvoeren van alternatieve ondersteuning. Bij de 
verantwoording/declaratie/ facturatie hoeft u dan geen rekening te houden met de producten die in 
de indicatie staan. Wel willen wij een verslag van u ontvangen welke alternatieve oplossingen u hebt 
gebruikt om de noodzakelijke ondersteuning te kunnen bieden. Hierbij kunt u volstaan met het 
benoemen van de oplossingen per inwoner, er hoeft geen urenregistratie te worden bijgehouden 
voor deze alternatieve oplossingen.  
 
Uiteraard geldt dit alleen tijdens deze bijzondere periode en verwachten wij dat zodra de situatie 
weer is genormaliseerd u weer op de “oude” manier uw verantwoording doet. 
 
Wij vragen u daarom om de gerealiseerde productie van de verstreken periodes zo spoedig mogelijk 
aan te leveren, zodat wij die kunnen gebruiken voor het maken van de berekening.  
Als er nog indicaties onderweg zijn waar u wel al een opdracht voor heeft ontvangen en 
ondersteuning hebt geboden, maar die u nog niet het portaal kunt invoeren, ontvangen wij hiervan 
graag een berekening van de ingezette tijd via de (beveiligde) mail. 
 
Wij verwachten dat u, naast het bovenstaande, ook gebruik gaat maken van de mogelijkheden die 
door de overheid worden geboden om de economische pijn te verzachten. Voorbeelden hiervan zijn 
Deeltijd-WW, uitstel van betaling op belastingen, etc. en de maatregelen die nog zullen worden 
aangekondigd. Wanneer u een vergoeding ontvangt vanuit deze maatregelen dan gaan wij ervan uit 
dat u dit met ons communiceert en verrekent in de declaraties.  
 



Mocht u door de financiële gevolgen van de Corona-uitbraak en de bijhorende maatregelen in acute 
financiële problemen raken dan verzoeken wij u uitdrukkelijk om contact te leggen met één van de 
hoofdaanbieders zodat wij kunnen kijken naar een maatwerkoplossing.  
 
Wat kunt u van ons verwachten?  
-Periode 2 wordt deze week uitbetaald conform aangeleverde productie 
-Periode 3 wordt uitbetaald conform aangeleverde productie, behalve de laatste week. Deze wordt 
berekend op basis van de 80% van ¼ van de productie van periode 2. Voor deze week hoeft niks 
ingevuld te worden in Quoden 
-Periode 4 wordt uitbetaald op basis van 80% van de productie van periode 2. Hiervoor hoeft u niks 
in te vullen in Quoden 
 
Hierbij nog wel een dringende oproep om de uren in te dienen in Quoden. Er zijn enkele aanbieders 
die in 2020 nog geen uren hebben ingediend. De betalingscriteria van de 4 GON aanbieders blijven 
namelijk gelden zoals deze in de contracten staan.  
 
Wij zullen u de komende periode wekelijks blijven berichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
AtHomeFirst 
Zuid Vooruit 
BEN in de Buurt 
 
 
 
 


