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A-okay services ontzorgt u in de administratie van het zorgproces.
We bieden twee varianten aan

1. Zorg en planning
2. Zorg, Planning en Client Dossier

U bent alleen nog maar verantwoordelijk voor de registratie van geleverde 
zorg en de inzet van uw medewerkers. Ook hierbij wordt u gefaciliteerd 
door ons systeem.

Varianten 



1. Zorg en planning 
Inrichting  systeem en verzorgen van administratie, facturatie en 
declaratie incl. het VECOZO berichtenverkeer. Uitdraai van rapporten 
t.b.v. gemeente. Aanlevering aan accountant van inzet medewerkers 
voor evt. verloning en productiegegevens van de geleverde zorg tbv
jaarrekening etc. 
Kosten: zie website

2. Zorg, Planning en Client Dossier
Alle Dienstverlening van 1. Inclusief gebruik van ECD (Elektronisch 
Client Dossier) 
Kosten: zie website

Varianten



Uw digitale berichtenverkeer geregeld!

1. Complete uitvoering van het digitale berichtenverkeer, 
waaronder iWMO, iZVW, iWLZ en iJW;

2. Invoer van de door u aangeleverde data;
3. We beheren de complete software applicatie;
4. Alle data worden verwerkt via de laatste wet- en regelgeving;
5. Wij richten het systeem in volgens de voorwaarden van de 

aangesloten gemeenten;
6. Vaak kunt u via ons besparen op uw accountant;
7. U bespaart op de administratieve tijd en kosten en houdt 

meer tijd over voor het primair zorgproces 
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A-Okay Services

Ons bedrijf heet A-Okay Services: “Services voor Zorgondernemers”

Wij zullen de volgende ondersteuning leveren:

- De uitvoering van het complete digitale berichtenverkeer voor de 
iWMO, de iJW en de ZVW. U zorgt voor een persoonlijk en 
systeemcertificaat van VECOZO, wij bereiden de op basis van uw 
registratie de facturering voor.

- Aanleveren van templates en koppeling t.b.v. de facturering van 
cliënten met een PGB, cliënten met een particuliere financiering en 
cliënten die vanuit onderaannemerschap gefinancierd worden.



A-Okay Services

- Voorbereiden van maandelijkse en vier wekelijkse facturatie op basis van de 
meest recente regelgeving en tariefafspraken. U dient zelf zorg te dragen voor 
een juiste registratie en validering van de productie. Vervolgens genereert u de 
facturatie vanuit het systeem.

- Beleidsaanpassingen/veranderingen (tarieven, producten etc) vanuit de centrale 
overheid en/of gemeenten worden door ons verwerkt. 

- Op basis van de registratie in “ONS” agenda snel en accuraat gegevens 
verstrekken t.b.v. de verloning van eventuele medewerkers. U bespaart zo 
accountantskosten.

- Via Nedap Healthcare beheren we de complete software applicatie
- Inrichting van het systeem volgens de voorwaarden van de betrokken gemeenten



A-Okay Services

Kortom we ondersteunen u in het administratieve proces, opdat u uw 
energie kunt richten op het primaire zorgproces. Dit is van belang 
voor het implementatie proces maar ook voor de exploitatie en het 
daarbij horende onderhoud. Want ook voor u geldt dat het systeem 
geen doel is maar een middel om het primaire zorg proces en de 
bedrijfsvoering zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor ons zijn een 
optimale inrichting en onderhoud van uw systeem wel het primaire 


