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Urenmodule Webversie 

Hoe zet ik de uren  in de urenmodule in de Webversie van Qurentis 

Kwaliteit 

King Arthur Groep groeit en daarmee ook het aantal zorgverleners/begeleiders, maar ook het aantal 

factuurregels.  

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

- De klant zal goed ingevoerde uren waarderen, want hij/zij betaalt een eigen bijdrage over de 

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

klant. En (kunnen) leiden tot verliezen bij KAG. 

 

- Voorkom frustratie (en kosten) voor de klant en collega’s en vul de urenmodule WEKELIJKS vóór 

zondagnacht 00:00 uur in. Op maandagmorgen om 12:00 uur wordt de urenbriefjes van een 

voorgaande week gelocked. 

 

- Zorgverleners/begeleiders kunnen de ingevulde weekbriefjes printen voor hun eigen 

administratie en/of in PDF voegen bij de factuur als bijlage. Bij de opmaak van de factuur kan 

worden volstaan met 1 (of meerdere) productieregels/totalen van de betreffende urenbriefje 

(uren x tarief). 

 

- Extra functionaliteit: Er kan per product/cliënt of uurregel direct gerapporteerd worden. 

 

Je vindt de urenregistratie module in Qurentis in de linker kolom nadat je bent ingelogd en vult 

deze als volgt: 

1. Tabblad Urenregistratie 

2.  
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3. Ga naar de button toevoegen en vervolgens openen 

 

4. Het volgende scherm opent, kies toevoegen 
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5. Vul de uren regel 

 

DIRECTE UREN IBT 

• Gewerkte datum 

• Tijdstip 

• IBT klant -> kies de betreffende klant door pijl naar beneden 

• Binnen de opdracht kilometers gereden met de klant, noteer aantal kilometers 

 

DIRECTE UREN RIDDERSPOOR/OC’S 

• Werk je in Ridderspoor of OC? 

• Gewerkte datum 

• Tijdstip 

• Uurcode (kies bij uurcode de locatie waarvoor je werkzaam bent geweest) 

 

INDIRECTE UREN  (zoals het schrijven van een zorgplan of deelname aan een mdo, project of 

teamoverleg). Per uurregel kunnen er indirecte uren op een uurcode geschreven worden.  

Hoe werkt dat?  

Zorgplangesprek/verslag (extra uur regel maken), noteer je niet op de klant zelf, maar op een 

uurcode, de klantnaam noteer je bij memo. 

• Gewerkte datum 

• Tijdstip 

• Uurcode -> zorgplan (verslag) 

• Bij memo noteer je de naam van de klant 
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Meerdere uur regels? 

Dat kan.  

Nadat je op opslaan hebt gedrukt kun je een nieuwe uur regel aanmaken door weer op toevoegen te 

klikken. 

 

 

BIJZONDERHEDEN 

Iedere maandag om 12:00 uur worden de ingevoerde uren gelocked en kan er niets meer ingevoerd 

of gewijzigd worden. 

Mocht je een periode niet werken, dien dan wel je urenbriefje in met nul uren. Dat geldt ook als je op 

vakantie gaat. Je kan de urenbriefjes van te voren maken en indienen. 

Te laat met invoeren of wil je iets corrigeren? Stuur een mail naar: 

administratie@kingarthurgroep.nl 

 

 

mailto:administratie@kingarthurgroep.nl

