
       Presentielijsten OC’s 

 

King Arthur Groep is een samenwerkingsverband van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

Presentielijsten hoe en waar vul ik ‘m in? 

Kwaliteit 

King Arthur Groep wil uitstralen dat men met een professionele en betrouwbare partner te maken 

heeft. 

Het belang van het correct invullen van een presentielijst laat zich dan eigenlijk ook raden. 

- De klant zal een goed ingevulde presentie waarderen, want hij/zij betaalt een eigen bijdrage over 

de deelname, dus indien onterecht present genoteerd resulteert dit in onterechte nota’s/kosten 

voor de klant.  

 

- KAG kan de rekeningen van de begeleiders op tijd voldoen, maar ook de kosten voor G/W/L,  

eten en drinken en de huisvesting. Niet correct bijgehouden presentielijsten resulteert in 

verliezen bij KAG. 

Voorkom frustratie (en kosten) voor de klant en collega’s en vul de presentielijst DAGELIJKS juist in.  

Je vindt de presentielijst in Qurentis als volgt: 

1. Tabblad Dossier 

2. Ga naar de button aanwezigheidsregistratie (dubbelklikken) 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Presentielijsten OC’s 

 

King Arthur Groep is een samenwerkingsverband van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

 

3. Opent zich het veld met de cliënten die aan de locatie zijn gekoppeld 

 

 
 

 

4. De vakjes zijn volgens het vaste rooster gevuld en kleuren geel 

 

5. Door op het vakje te klikken kun je iemand op aanwezig of afwezig zetten 

 

6. Groen = aanwezig -> per dagdeel 

Actie: Dagdelen = ochtend en middag op aan of afwezig zetten 

 

Vervoer =-> is hele dag  

Actie: op aanwezig of afwezig zetten 

 

7. Oranje zegt alleen maar dat er meerdere statussen zijn, bijvoorbeeld omdat er een ochtend 

of middag op afwezig is gezet. 

 

8. Blauw = gedeclareerd en niet meer te corrigeren 

 

BIJZONDERHEDEN 

Extra (incidentiele) deelname  

Extra deelname moet worden gemaild aan administratie@kingarthurgroep.nl, Bep Wendt zal die in 

Qurentis verwerken. Graag datum, dagdelen (middag en/of ochtend) en wel/geen vervoer melden. 

Ook kan Bep behulpzaam zijn bij het aanvragen van uitbreiding van het aantal dagdelen. 

 

Rooster klopt niet -> klant staat niet in overzicht of klant is overleden  

Graag mail sturen met de dagen waarop wel deelgenomen wordt aan 

administratie@kingarthurgroep.nl, Bep Wendt zal die in Qurentis verwerken. Graag datum, dagdelen 

(middag en/of ochtend) en wel/geen vervoer melden. 
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