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FAQ – Corona zorgverleners ZIN 

Deze FAQ is opgezet voor zorgverleners binnen Klimkoord ter voorkoming van besmettingen met en 

ter verdere informatie over het coronavirus. 

• Op welke wijze zijn de cliënten van Klimkoord geïnformeerd? 
Zij hebben een nieuwsbrief ontvangen waarin tevens verwezen wordt naar het 
coronabeleid van Stichting Klimkoord op www.klimkoord.nl. 
 

• Mag ik boodschappen doen voor iemand waar ik niet binnen mag komen en die zelf 
de deur niet uit kan? 
Dat mag indien dit bevorderlijk is voor de zorg aan de cliënt en onderdeel is van de 
WMO-zorg, maar de cliënt behoort hiervoor in eerste instantie zijn/ haar eigen 
netwerk in te schakelen. Ook mag er geen fysiek contact zijn, dus boodschappen tot 
de voordeur en niet binnen brengen. Indien de cliënt ziek is, dient er tevens 
afstemming met het RIVM/ GGD te zijn. 
 

• Worden we doorbetaalt als de zorgvrager griepachtige verschijnselen heeft en we 
niet langs mogen komen?  
Nee, dan worden we niet doorbetaald. Alleen als er wel een afspraak gepland was en 
deze minder dan 24 uur voor aanvang wordt afgezegd door onverwacht ziek zijn, dan 
mag de geplande tijd in rekening worden gebracht. 
 

• Ik geef nu via de digitale weg hulp, maar dat is veel korter in tijd dan dat ik normaal 
gesproken werk. Mag ik de normale tijd schrijven of de tijd dat ik zorg geleverd heb? 
Alleen de tijd waarin de zorg daadwerkelijk geleverd wordt. Bij WMO is er meer 
coulance, dan mag gewoon het standaard weektarief gehanteerd worden als er wel 
zorg geleverd wordt, ook als dat minder is dan normaal. Indien de zorg niet doorgaat, 
kan die week niet gefactureerd worden. 
 

• Ik ben zelf verkouden. Normaal ga ik dan gewoon werken. Mag ik de minimale uren 
dat ik kom dan wel of niet schrijven? En onder welke kleur zet ik het in Zilliz? 
Als je verkouden bent is het advies om geen contacten met anderen te hebben. 
Zonder koorts kan je werken, maar we adviseren nu om ook met milde klachten thuis 
te blijven. Je mag alleen de daadwerkelijk gemaakte uren boeken, we kennen alleen 
de kleur "groen" toe als aanwezig uren om te boeken. 
 

• Wat mag ik precies in rekening brengen bij werken op afstand? 
Alle klantcontacten, E-mail opstellen, beeldbellen, videobellen, telefonische 
gesprekken met cliënt of naasten of school, gesprekken met leerkrachten. De direct 
voor de klant bedoelde communicatie in principe. 

 

http://www.klimkoord.nl/


15 december 2020  Pagina 2 van 2 

• Mag ik bij afzegging van afspraken wel werkzaamheden in rekening brengen? 
Nee, alleen als de afzegging onverwacht is, door bijv. ziekte en dit binnen 24 uur voor 
aanvang van de afspraak is.  
 

• Gaan intakegesprekken en verzoeken tot kennismaking gewoon door? 
Intakegesprekken gaan indien mogelijk door via videobellen, beeldbellen of 
telefonisch, tenzij dit voor de cliënt niet haalbaar/ mogelijk is. In overleg met de 
cliënt wordt een gesprek verplaatst voor zover mogelijk en benodigde zorg hierdoor 
niet in het gedrang komt. 
 

• (Her)indicaties, worden die nog gedaan door de gemeente? 
De (her)indicaties worden waar mogelijk telefonisch gehouden of uitgesteld. De 
achterstanden bij nieuwe indicaties loopt bij veel gemeenten nu op. 
 

• Waar kunnen cliënten met verhoogde zorgvragen terecht? 
We hebben een zorgloket, wat betekent dat als men een terugbelverzoek mailt naar 
info@klimkoord.nl, dat er een pedagogisch medewerker of de zorgcoördinator zal 
terugbellen om extra zorg te bespreken. 
 

• Waar kunnen cliënten extra informatie vinden? 
Op de site van het RIAN staat de pagina https://autismenetwerkzhn.nl/autisme-en-corona/ 
met tips en informatie bedoelt voor mensen met autisme en hun omgeving.  Op 
https://youtu.be/vdejjO-PxzQ staat uitleg voor kinderen (met autisme) over corona. 

 

• Ik heb veel afzeggingen en mis schoolbegeleiding taken, kan ik extra werk krijgen? 
Ja, in een aantal gevallen kan dit zeker. Op sommige locaties wordt tijdelijk extra zorg 
individueel ingezet, zo ook bij de gezinnen waarvan de kinderen nu thuis zijn tijdens 
schooldagen. Geef door aan de zorgcoördinator welke dagen/ uren je evt. 
beschikbaar bent voor extra tijdelijk werk, bij voorkeur met een email naar de 
betreffende zorgcoördinator of via info@klimkoord.nl 
 

Overige vragen kun je bij voorkeur stellen via: info@klimkoord.nl 
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