Tarieven 2019
Aansluitingen

Tarief (euro)

Pakketten
Losse afname
Basis
Signalering
Advies
Poortwachter

(> 20 med.)
(> 20 med.)

Per medewerker per jaar
0,00
10,00
25,00
45,00
75,00

Pakketten incl. bedrijfsarts (> 40 med.)
Signalering +
Advies +
Compleet +
Casemanager werkzaamheden
Mogelijke werkzaamheden zijn o.a.:
Advies werkgever inzake Poortwachter, conflicten, begeleiding
Spreekuur met casemanager, inclusief rapportage
Opstellen en bespreken Plan van Aanpak en bijstellingen, met WG en/of WN
Dossieropbouw vormgeven volgens wet Verbetering Poortwachter
Voortgangsgesprekken, frequent verzuimgesprekken, vitaliteit en lifestyle
Advies over de inhoud van aangepast (eigen) werk
Basis conflictbemiddeling, wachtlijstbemiddeling
Completeren reïntegratieverslag, verzorgen WIA aanvraag

90,00
110,00
130,00
€ 89,- per uur
uurtarief

Bedrijfsartsen en specialisten
Consult bedrijfsarts (30 min.)
Eerste consult bedrijfsarts (45 min.)
Telefonisch consult bedrijfsarts + rapportage
Telefonisch / mail contact bedrijfsarts met werkgever

98,50
147,75
98,50
49,25

Opmaak probleemanalyse, incl. consult (alleen bij vervolgconsult)
Opmaak probleemanalyse, incl. consult
Opmaak Functie Mogelijkheden Lijst (FML)
Opmaak Functie Mogelijkheden Lijst (FML) + probleemanalyse

147,75
197,00
197,00
246,25

Opmaak Actueel Oordeel (ziek uit dienst)
Opmaak Actueel Oordeel (104 weken)
Opmaak Actueel Oordeel + FML (ziek uit dienst)
Opmaak Actueel Oordeel + FML (104 weken)

98,50
197,00
197,00
295,50

Uurtarief dagdeel inhuur bedrijfsarts, 4 uren (excl. half tarief reistijd)
Huisbezoek door bedrijfsarts
Beoordelen medische informatie los (tot 5 pagina’s)
Beoordelen medische informatie los (tot 15 pagina’s)
Medische informatie totaal; opvragen, rappelleren, beoordelen, rapporteren

197,00
590,00
49,25
98,50
295,50

Uurtarieven:
Uurtarief bedrijfsarts
Uurtarief NIP psycholoog (personal coaching)
Uurtarief arbeidsdeskundige, veiligheidskundige
Uurtarief bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er, bedrijfsfysiotherapeut, ergonoom
Uurtarief mediator, arbeids- en organisatieadviseur

197,00
135,00
150,00
120,00
180,00

Digitale verzuimapplicatie
Bij 0,- euro pakket: Separaat doorgeven van ziekmeldingen.
Gebruik verzuimapplicatie, ziek- en hersteld melden, opvragen verzuimoverzichten
Eenmalige kosten invoering dossiers, per dossier (met een minimum van €95,-)
Uit dienst melden
Ziekmelding niet-geregistreerde werknemer

Geen verzuimapplicatie
bij alle overige pakketten
2,50
geen
50,00

Correspondentie
Brief oncontroleerbaar
Standaard brief niet meewerken reïntegratie
Maatwerk brief niet meewerken reïntegratie
Overige correspondentie voor werkgever geschreven

uurtarief
uurtarief
uurtarief
uurtarief

Trainingen
Verzuimtraining ‘Aanpak verzuim’ voor leidinggevenden, halve dag, max. 4 personen
BHV opleiding, 2 dagen (onder voorbehoud)
Herhalingscursus bedrijfshulpverlener
Advies/consultancy verzuimmanagement, per uur

600,00
315,00
165,00
93,00

Risico Inventarisatie & Evaluatie
Uitvoering RI&E volledig, inclusief voorstel Plan van Aanpak en bedrijfsbezoek, inclusief toetsing
Toetsing RI&E
Cursus “preventiemedewerker”, 1 of 2 dagen

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

Coaching / Preventie / Psychologische trajecten
Uitgebreid intakegesprek psycholoog, 3 uur, inclusief testen, rapportage en advies werkgever
Diverse trajecten psychologische begeleiding, “terug in je kracht”
Advies gesprek preventie en project begeleiding, per uur
PMO basis
PMO administratieve beroepen
PMO fysiek belastende beroepen
Overige PMO’s (geneeskundig individueel onderzoek)
Overige prijzen
Registratie verzuimmeldingen bij 0,- euro pakket
Registraties verzuimmeldingen bij overige pakketten
Telefonisch consult + rapportage met werknemer (verzuimintake)
Werkzaamheden m.b.t. UWV (o.a. WAZO / WAJONG aanvragen, meldingen)
Administratieve werkzaamheden voor dossier
Verzuimprotocol:
Concept verzuimprotocol, eenmalige afstemming t.b.v. ontwikkeling verzuimprotocol, inclusief
brief voor medewerkers

475,00
op aanvraag
93,00
169,00
263,00
385,00
offerte
€ 79,- per uur
15,00
kosteloos
uurtarief
uurtarief
uurtarief

79,00

Vertrouwenspersoon:
Aansluiting gediplomeerd vertrouwenspersoon, per jaar, voor gehele bedrijf
Uurtarief vertrouwenspersoon bij werkzaamheden

95,00
95,00

Huisbezoeken
Huisbezoek standaard (volgende dag)
Huisbezoek spoed (aangevraagd voor 10:30 uur)
Huisbezoek spoed (aangevraagd tussen 10:30 en 13:30 uur)

66,00
78,00
93,00

