TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2019

De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte mede
werkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules op het vlak van preventie,
verhaalsrechtsbijstand, arbodienstverlening en re-integratie in de verzuim- en ziektewetperiode. Hiermee kunt
u de kosten beperkt houden en het regelwerk uit handen geven aan ons.
Hieronder leest u welke uitbreidingsmodules u kunt kiezen en welk bedrag u daarvoor betaalt. We maken daarbij
onderscheid tussen uitbreidingsmodules in combinatie met de Inkomensverzekering 0-12 jaar en
uitbreidingsmodules in combinatie met alleen een Verzuimverzekering 0-2 jaar.
Uitbreidingsmodules in combinatie met Inkomensverzekering 0-12 jaar
Prijs per medewerker per jaar (exclusief btw)1, 2
Arbodienstverlening Verzuim4

ArboDuo

ArboNed

Arbobegeleiding Verzuim

€ 106,60

€ 106,60

Zorg van de
Zaak
€ 104,81

€ 38,80

€ 38,80

€ 40,89

€ 50,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 3,68

€ 3,68

€ 3,68

€ 3,68

€ 6,49

€ 6,49

€ 6,49

€ 6,49

Arbosignaal Verzuim

Keerpunt
€ 105,00

Re-integratie Verzuim
Re-integratiemanager Verzuim
Arbodienstverlening Ziektewet
Arbobegeleiding Ziektewet
Re-integratie Ziektewet

Re-integratiemanager Ziektewet

Ziektewet Uitkering3

€ 0,00

Ziektewet Loonadministratie3

€ 0,00

Verhaalsrechtsbijstand
Verhaalsrechtsbijstand verzuim
1

2
3

4

€ 6,05 inclusief assurantiebelasting

Wilt u een mantelproduct bij De Amersfoortse afsluiten? En zijn in dat mantelproduct Uitbreidingsmodules opgenomen? Dan kan het
bedrag van die uitbreidingsmodules afwijken van bovengenoemde bedragen.
Als nieuwe klant maakt u een keuze voor één dienstverlener voor de volledige dienstverlening.
Als u geen Ziektewetverzekering afsluit dan bedraagt het bedrag voor de Uitbreidingsmodules Ziektewet Uitkering en Ziektewet
Loonadministratie samen € 3,73 (exclusief btw) per medewerker.
Had u een Verzuimverzekering met een SAZ module of een Verzuimverzekering Optimaal afgesloten? Dan kan het bedrag van die
uitbreidingsmodules afwijken van bovengenoemde bedragen.  

Uitbreidingsmodules in combinatie met alleen een Verzuimverzekering 0-2 jaar
Prijs per medewerker per jaar (exclusief btw)1
Arbodienstverlening2,3

ArboDuo

ArboNed

Zorg van de Zaak

Arbobegeleiding3
Arbosignaal3

€ 106,60
€ 38,80

€ 106,60
€ 38,80

€ 104,81
€ 40,89

Re-integratie

Keerpunt
€ 34,00

Re-integratiemanager3
Verhaalsrechtsbijstand
Verhaalsrechtsbijstand verzuim
1

2

3

€ 6,05 inclusief assurantiebelasting

Wilt u een mantelproduct bij De Amersfoortse afsluiten? En zijn in dat mantelproduct uitbreidingsmodules opgenomen? Dan kan het
bedrag van die uitbreidingsmodules afwijken van bovengenoemde bedragen.
Voor de Arbodienstverlening kunt u een keuze maken voor een dienstverlener. De dienstverlening voor de Re-integratiemanager Verzuim
wordt aangeboden door Keerpunt.            
Had u een Verzuimverzekering met een SAZ module of een Verzuimverzekering Optimaal afgesloten? Dan kan het bedrag van die
uitbreidingsmodules afwijken van bovengenoemde bedragen.
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VERRICHTINGENLIJST ARBODUO 2019
Verrichtingen

Arbobegeleiding

Arbosignaal

Prijs per medewerker per jaar (excl. btw)

€ 106,60

€ 38,80

V

V

Prijs per activiteit
(als niet inbegrepen
in module)

Preventie
Open arbeidsomstandighedenspreekuur op verzoek van medewerker
Keuringen (diverse)

offerte

(Terugval) preventiespreekuur op verzoek van werkgever en/of in
navolging van advies bedrijfsarts (in overleg met werkgever)

€ 96,00

Activiteiten bij verzuim - week 1
Telefonische diagnose met werkgever, en indien nodig medewerker
door procesregisseur, uiterlijk werkdag vier

V

€ 32,50

Terugkoppeling aan werkgever als er aanvullend contact is geweest
met de medewerker

V

V

Bepalen vervolgactiviteiten in samenspraak met de casemanager en
verdere betrokkenen

V

V

Versneld spreekuur op verzoek werkgever, niet op dezelfde dag
uitgevoerd en met akkoord procesregisseur

V

€ 123,00

Huisbezoek op verzoek werkgever, niet op dezelfde dag uitgevoerd en
met akkoord procesregisseur

V

€ 74,50

Activiteiten bij verzuim -vanaf week 1
Initieren van vervolgactiviteiten

V

V

Bewaken van het verzuimtraject, de uitvoering van het plan van
aanpak en periodieke evaluaties en het onderhouden van contacten
met werkgever en medewerker hierover

V

V

Indicatie, adviseren over interventie (aanvullende behandeltrajecten)
inclusief bewaken van adequate uitvoering

V

V

Adviseren over financieringsmogelijkheden vanuit De Amersfoortse

V

V

Aanspreekpunt en vraagbaak voor werkgever en medewerker

V

V

Bewaken verzuimtraject en periodiek evaluaties

V

V

Spreekuur en inzet bedrijfsarts
Spreekuur verzuimbegeleiding op locatie ArboDuo door bedrijfsarts,
inclusief aandacht voor leefstijl medewerker en terugvalpreventie

V

€ 96,00

(Telefonisch) spreekuur of vervolgcontact arboverpleegkundige op
indicatie

V

€ 43,50

“No shows: niet op tijd (= binnen 24 uur) afgemelde spreekuren en
andere geplande activiteiten, inclusief geen contact met medewerker
naar aanleiding van een geplande telefonische diagnose

tarief activiteit

Verwerken en beoordelen van door ArboDuo opgevraagde informatie
van huisarts/specialist, incl. factuur huisarts/specialist

V

€ 146,50

Verwerken en beoordelen van ontvangen informatie huisarts/
specialist

V

€ 63,00

Indicatie en verwijzen van interventie naar interne of externe provider,
alsmede beoordelen rapportage door bedrijfsarts

V
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V

Verrichtingen

Arbobegeleiding

Arbosignaal

Prijs per activiteit
(als niet inbegrepen
in module)

Probleemanalyse en plan van aanpak
Opstellen probleemanalyse en advies en concept voor het plan van
aanpak (wk 6-8), exclusief spreekuur verzuimbegeleiding

V

€ 146,50

Evaluatieconsult door de procesregisseur of arboverpleegkundige

€ 43,50

Periodieke evaluatie plan van aanpak, inclusief spreekuur
verzuimbegeleiding door arboverpleegkundige of bedrijfsarts

V

€ 96,00

Eerstejaarsevaluatie, exclusief spreekuur

V

€ 146,50

Ondersteuning bij (vervroegde) WIA-aanvraag, re-integratiedossier en
-verslag, exclusief spreekuur verzuimbegeleiding

V

€ 424,75

Re-integratieverslag uit dienst bij ziekte, verkort

V

€ 96,00

Re-integratieverslag uit dienst bij ziekte, volledig

V

€ 286,00

Opstellen Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen, exclusief
spreekuur

V

€ 63,00

104e weeks inventarisatie (onder andere op basis van de
UWV-beschikking

V

V

Overleg of telefonisch contact bedrijfsarts, procesregisseur of
arboverpleegkundige mét en op indicatie werkgever

uurtarief

Administratieve activiteiten
Registreren ziek- en herstelmeldingen via De Amersfoortse

V

V

Verwerken ziek- en herstelmeldingen

V

V

Aansluiting na klantregistratie

V

V

Toegang tot Vandaag: 24 uur per dag online verzuim
(activiteiten) volgen

V

V

Signaleren van samengesteld verzuim, vangnet en zwangerschap
(als bekend en na toestemming medewerker)

V

V

Signaleren verhaalsrechtloon- en letselschade door schuld derden
(als bekend en na toestemming medewerker)

V

V

Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wet verbetering
poortwachter

V

V

Signaleren van frequent verzuim
(4e ziekmelding of meer binnen twaalf maanden)

V

V

Doorgeven verplichte ziekmelding aan UWV in week 42

V

V

Doorgeven beroepsziekten aan het NCvB
(anoniem en na toestemming medewerker)

V

V

Gegevens uitwissellen met De Amersfoortse
(op basis van privacywetgeving)

V

V

Periodieke nieuwsbrief

V

V

Calamiteitenservice (0900 53 53 541): voor het melden van calamiteiten
en eerste (telefonische) opvang

V

V

Wijzigingen Arbowet 2017
Overleguren bedrijfsarts, procesregisseur of andere professional voor
sociaal medisch overleg of advisering op organisatieniveau.

uurtarief

Bedrijfs- of werkbezoek door bedrijfsarts (in overleg met werkgever)

uurtarief

Risico-inventarisatie en- evaluatie (RI&E): met de RI&E brengt u
arbeidsrisico’s in kaart en maakt u een plan van aanpak. Bedrijven
onder de 25 medewerkers, die van een erkend RI&E-instrument gebruik
maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. ArboDuo adviseert u
over de RI&E

offerte
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Verrichtingen

Arbobegeleiding

Arbosignaal

Training preventiemedewerker: de preventiemedewerker zorgt samen
met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het
voorkomen van ongevallen. Praktische eendaagse training preventie
medewerker
Second opinion op verzoek van medewerker uitgevoerd door een
geregistreerd bedrijfsarts van HumanCapitalCare BV of Mensely BV

Prijs per activiteit
(als niet inbegrepen
in module)
€ 610,00
Voor de eerste
deelnemer van uw
bedrijf ontvangt u
10% korting.

V

V

Aanvullende dienstverlening
e-PMO: online onderzoek naar de arbeidsgerelateerde
gezondheidsrisico’s van uw medewerkers om zo de gezondheid en
productiviteit van uw medewerkers te behouden of te verbeteren en
verzuim te voorkomen

€ 51,00

Vertrouwenspersoon: de vertrouwenspersoon ondersteunt u bij het
beleid voor een sociaal veilige werkplek en vangt medewerkers op bij
meldingen van discriminatie, ongewenste omgangsvormen, seksuele
intimidatie, agressie of geweld. Aanstellen van een eigen vertrouwens
persoon en deze laten trainen. Kosten training:
- Kosten training vertrouwenspersoon (1 dag):
- Gebruik van vertrouwenspersoon:

Goed geregeld check: in een beperkt aantal vragen direct inzicht in de
status van uw arbeidsomstandighedenbeleid
(www.goedgeregeldcheck.nl)
Voor andere activiteiten kunt u contact opnemen met ArboDuo,
www.arboduo.nl
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€ 610,00
1ste jaar € 303,00
en volgende jaren
€ 151,00 per jaar
V

V

VERRICHTINGENLIJST ARBONED 2019
Verrichtingen

Arbobegeleiding

Arbosignaal

Prijs per medewerker per jaar (excl. btw)

€ 106,60

€ 38,80

V

V

Prijs per activiteit
(als niet inbegrepen
in module)

Preventie
Open arbeidsomstandighedenspreekuur op verzoek van medewerker
Keuringen (diverse)

offerte

(Terugval) preventiespreekuur op verzoek van werkgever en/of in
navolging van advies bedrijfsarts (in overleg met werkgever)

€ 96,00

Activiteiten bij verzuim - week 1
Telefonische diagnose met werkgever, en indien nodig medewerker
door procesregisseur, uiterlijk werkdag vier

V

€ 32,50

Terugkoppeling aan werkgever als er aanvullend contact is geweest
met de medewerker

V

V

Bepalen vervolgactiviteiten in samenspraak met de casemanager en
verdere betrokkenen

V

V

Versneld spreekuur op verzoek werkgever, niet op dezelfde dag
uitgevoerd en met akkoord procesregisseur

V

€ 123,00

Huisbezoek op verzoek werkgever, niet op dezelfde dag uitgevoerd en
met akkoord procesregisseur

V

€ 74,50

Activiteiten bij verzuim -vanaf week 1
Initieren van vervolgactiviteiten

V

V

Bewaken van het verzuimtraject, de uitvoering van het plan van aanpak
en periodieke evaluaties en het onderhouden van contacten met
werkgever en medewerker hierover

V

V

Indicatie, adviseren over interventie (aanvullende behandeltrajecten)
inclusief bewaken van adequate uitvoering

V

V

Adviseren over financieringsmogelijkheden vanuit De Amersfoortse

V

V

Aanspreekpunt en vraagbaak voor werkgever en medewerker

V

V

Bewaken verzuimtraject en periodiek evaluaties

V

V

Spreekuur en inzet bedrijfsarts
Spreekuur verzuimbegeleiding op locatie ArboNed door bedrijfsarts,
inclusief aandacht voor leefstijl medewerker en terugvalpreventie

V

€ 96,00

“No shows: niet op tijd (= binnen 24 uur) afgemelde spreekuren en
andere geplande activiteiten, inclusief geen contact met medewerker
naar aanleiding van een geplande telefonische diagnose

tarief activiteit

Verwerken en beoordelen van door ArboNed opgevraagde informatie
van huisarts/specialist, incl. factuur huisarts/specialist

V

€ 146,50

Verwerken en beoordelen van ontvangen informatie huisarts/specialist

V

€ 63,00

Indicatie en verwijzen van interventie naar interne of externe provider,
alsmede beoordelen rapportage door bedrijfsarts

V

V

Probleemanalyse en plan van aanpak
Opstellen probleemanalyse en advies en concept voor het plan van
aanpak (wk 6-8) exclusief spreekuur verzuimbegeleiding

V

Evaluatieconsult door de procesregisseur

€ 146,50
€ 43,50

Periodieke evaluatie plan van aanpak, inclusief spreekuur
verzuimbegeleiding door bedrijfsarts

V

€ 96,00

Eerstejaarsevaluatie, exclusief spreekuur

V

€ 146,50
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Verrichtingen

Arbobegeleiding

Arbosignaal

Prijs per activiteit
(als niet inbegrepen
in module)

Ondersteuning bij (vervroegde) WIA-aanvraag, re-integratiedossier en
-verslag, exclusief spreekuur verzuimbegeleiding

V

€ 424,75

Re-integratieverslag uit dienst bij ziekte, verkort

V

€ 96,00

Re-integratieverslag uit dienst bij ziekte, volledig

V

€ 286,00

Opstellen Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen, exclusief
spreekuur

V

€ 63,00

104e weeks inventarisatie (onder andere op basis van de UWVbeschikking)

V

V

Overleg of telefonisch contact bedrijfsarts of procesregisseur mét en op
indicatie werkgever

uurtarief

Administratieve activiteiten
Registreren ziek- en herstelmeldingen via De Amersfoortse

V

V

Verwerken ziek- en herstelmeldingen

V

V

Aansluiting na klantregistratie

V

V

Toegang tot Vandaag: 24 uur per dag online verzuim(activiteiten)
volgen

V

V

Signaleren van samengesteld verzuim, vangnet en zwangerschap
(als bekend en na toestemming medewerker)

V

V

Signaleren verhaalsrechtloon- en letselschade door schuld derden
(als bekend en na toestemming medewerker)

V

V

Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wet verbetering
poortwachter

V

V

Signaleren van frequent verzuim (4e ziekmelding of meer binnen twaalf
maanden)

V

V

Doorgeven verplichte ziekmelding aan UWV in week 42

V

V

Doorgeven beroepsziekten aan het NCvB (anoniem en na toestemming
werknemer)

V

V

Gegevens uitwissellen met De Amersfoortse (op basis van
privacywetgeving)

V

V

Periodieke nieuwsbrief

V

V

Calamiteitenservice (0900 53 53 541): voor het melden van calamiteiten
en eerste (telefonische) opvang

V

V

Wijzigingen Arbowet 2017
Overleguren bedrijfsarts, procesregisseur of andere professional voor
sociaal medisch overleg of advisering op organisatieniveau.

uurtarief

Bedrijfs- of werkbezoek door bedrijfsarts
(in overleg met werkgever)

uurtarief

Risico-inventarisatie en- evaluatie (RI&E): met de RI&E brengt u
arbeidsrisico’s in kaart en maakt u een plan van aanpak. Bedrijven onder
de 25 medewerkers, die van een erkend RI&E-instrument gebruik
maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. ArboNed adviseert u
over de RI&E

offerte

Training preventiemedewerker: de preventiemedewerker zorgt samen
met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het
voorkomen van ongevallen. Praktische eendaagse training
preventiemedewerker

€ 610,00
Voor de eerste
deelnemer van uw
bedrijf ontvangt u
10% korting.

Second opinion op verzoek van medewerker uitgevoerd door een
geregistreerd bedrijfsarts van HumanCapitalCare BV of Mensely BV
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V

V

Verrichtingen

Arbobegeleiding

Arbosignaal

Prijs per activiteit
(als niet inbegrepen
in module)

Aanvullende dienstverlening
e-PMO: online onderzoek naar de arbeidsgerelateerde
gezondheidsrisico’s van uw medewerkers om zo de gezondheid en
productiviteit van uw medewerkers te behouden of te verbeteren en
verzuim te voorkomen

€ 51,00

Vertrouwenspersoon: de vertrouwenspersoon ondersteunt u bij het
beleid voor een sociaal veilige werkplek en vangt medewerkers op bij
meldingen van discriminatie, ongewenste omgangsvormen, sexule
intimidatie , agressie of geweld. Aanstellen van een eigen
vertrouwenspersoonen deze laten trainen. Kosten training:
- Kosten training vertrouwenspersoon (1 dag):
- Gebruik van vertrouwenspersoon:

Goed geregeld check: in een beperkt aantal vragen direct inzicht in de
status van uw arbeidsomstandighedenbeleid
(www.goedgeregeldcheck.nl)
Voor andere activiteiten kunt u contact opnemen met ArboNed,
www.arboned.nl
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€ 610,00
1ste jaar € 303,00
en volgende jaren
€ 151,00 per jaar
V

V

VERRICHTINGENLIJST ZORG VAN DE ZAAK 2019
Verrichtingen

Arbobegeleiding

Arbosignaal

Prijs per medewerker per jaar (excl. btw)

€ 104,81

€ 40,89

V

V

Prijs per activiteit
(als niet inbegrepen
in module)

Preventie
Preventief arbeidsomstandighedenspreekuur
Keuringen (diverse)

offerte

Activiteiten bij verzuim - week 1
Bespreken verzuim met werkgever uiterlijk
3e (werk)dag

V

V

Bepaling vervolgacties in samenspraak met de casemanager en verdere
betrokkenen

V

V

Contact met medewerker op indicatie van de casemanager

V

€ 34,60

Activiteiten bij verzuim -vanaf week 1
Periodieke dossieranalyse en –advies

V

V

Bewaken van de uitvoering van het plan van aanpak

V

V

Monitoren verzuimtraject

V

V

Coördineren activiteiten tussen werkgever, medewerker,
re-integratiebedrijven en Zorg van de Zaak

V

V

Afstemming met betrokken partners over beschikbare vergoedingen
vanuit De Amersfoortse en subsidies

V

V

Begeleiding van en controle op werkhervattingadviezen

V

V

Betrekken re-integratiemanager bij verzuimdossier

V

V

Signaleren eerstejaarsevaluatie en ondersteuning

V

uurtarief

Ondersteunen bij WIA-aanvraag

V

uurtarief

Initiëren vervolgactiviteiten bij Zorg van de Zaak op basis van
bevindingen

V

V

Indicatie, adviseren over interventies (aanvullende behandeltrajecten)
inclusief regelen van adequate uitvoering

V

V

Zorgen voor optimale informatie en communicatie met alle betrokken
partners

V

V

Terugkoppelen bevindingen, bespreken vervolgactiviteit(en) en
advisering werkgever/direct leidinggevende

V

V

Spreekuur en inzet bedrijfsarts
Spreekuur verzuimbegeleiding inclusief terugkoppeling
(uiterlijk 3e week)

V

€ 126,80

Vervolg spreekuur verzuimbegeleiding inclusief terugkoppeling
(eventueel telefonisch)

V

€ 95,85

Spreekuur Probleemanalyse

V

€ 95,85

Huisbezoek (op verzoek), naar redelijkheid

V

€ 76,40

‘No Show’, niet op tijd (= binnen 24 No Show eerste spreekuur
uur) afmelden voor spreekuur en
geen gehoor bij telefonische
diagnose
No Show vervolg spreekuur

€ 126,80

€ 95,85

Probleemanalyse en plan van aanpak
Opstellen probleemanalyse en advies

V

Terugkoppeling uitgevoerde acties aan werkgever en afstemming
(eventuele) vervolgactiviteiten

V
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€ 154,15
V

Verrichtingen

Arbobegeleiding

Arbosignaal

Prijs per activiteit
(als niet inbegrepen
in module)

Opvragen, beoordelen en doorbelasten van informatie uit de curatieve
sector

V

€ 130,75

Re-integratieverslag uit dienst bij ziekte

V

€ 125,40

Opstellen Functionele Mogelijkhedenlijst (FML)

V

€ 98,55

Overleg over lopende gevallen

V

uurtarief

Administratieve activiteiten
Verwerking ziek- en herstelmelding vanuit Mijn Amersfoortse

V

V

Aansluiting en klantregistratie

V

V

Toegang tot Zorg van de Zaak: 24 uur per dag online
verzuim(activiteiten) volgen

V

V

Signaleren van vangnet, zwangerschap, Amber (indien bekend en na
toestemming medewerker)

V

V

Signaleren verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden
(indien bekend en na toestemming medewerker)

V

V

Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wet verbetering
poortwachter

V

V

Signaleren van frequent verzuim (4e ziekmelding of meer binnen één
jaar)

V

V

Doorgeven verplichte ziekmelding aan UWV in week 42

V

V

Doorgeven beroepsziekten aan het NCvB (anoniem) en aan werkgever
(na toestemming van medewerker)

V

V

Gegevens uitwisselen met De Amersfoortse

V

V

Mogelijkheid tot indienen klacht werkgever/medewerker conform een
onafhankelijk klachtenprocedure

V

V

Second opinion

V

V

Werkplekbezoek op initiatief bedrijfsarts

V

V

Wijzigingen Arbowet 2017

Overleguren bedrijfsarts of andere professional voor sociaal medisch
overleg of advisering op organisatieniveau.

uurtarief

Bedrijfs- of werkbezoek door bedrijfsarts (in overleg met werkgever)

uurtarief

Overleg professional Zorg van de Zaak met
personeelsvertegenwoordiging en preventiemedewerker over
(preventief) arbo- en verzuimbeleid op organisatieniveau (in overleg
met de werkgever)

uurtarief

Risico-inventarisatie en- evaluatie (RI&E). Bedrijven onder de 25
werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken,
hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. Zorg van de Zaak adviseert u
over de RI&E

uurtarief

Training preventiemedewerker: de preventiemedewerker zorgt samen
met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het
voorkomen van ongevallen. Praktische eendaagse training
preventiemedewerker

€ 390,00

Aanvullende dienstverlening
Doorverwijzen naar en advies over beschikbare producten en diensten
voor verzuim, arbo en gezondheid.

V

V

Genereren van managementinformatie vanuit Zorg van Zaak online

V

V

Adviseur en vraagbaak voor werkgever en medewerker op gebied van
werk en gezondheid: algemeen gezondheidsbeleid,
sanctiemogelijkheden, UWV-criteria, HR-vraagstukken, financiering
interventies en meer

V
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uurtarief

Verrichtingen

Arbobegeleiding

Arbosignaal

Prijs per activiteit
(als niet inbegrepen
in module)

Bezoek aan werkgever door casemanager of andere professional

offerte

Vertrouwenspersoon

offerte

Verzuimtraining voor leidinggevende

offerte

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

offerte

Leefstijlcoach gedragsverandering (bewegen, roken, alcohol, voeding en
ontspanning)

offerte

Schuldhulpverlening/budgetcoach, voorstel voor plan van aanpak

offerte

Uurtarief
(Bedrijfs)arts

€ 196,80

Casemanager

€ 128,90

Inzetbaarheidscoach

€ 128,90
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VERRICHTINGENLIJST KEERPUNT 2019
Verrichtingen

Arbobegeleiding

Arbosignaal

Prijs per medewerker per jaar (excl. btw)

€ 105,00

€ 50,00

V

V

Prijs per activiteit
(als niet inbegrepen
in module)

Preventie
Preventief arbeidsomstandighedenspreekuur
Rijbewijs
Keuringen (taxipas, chauffeur, rijbewijs groot)

uurtarief € 202,00

Keuringen Medibus

uurtarief € 202,00

Activiteiten bij verzuim - week 1
Contact over het verzuim met de werkgever, uiterlijk de derde werkdag

V

V

Vaststellen van de verwachte werkhervattingsduur in overleg met de
werkgever

V

V

Terugkoppeling aan de werkgever als er contact is geweest met de
medewerker

V

V

Telefonisch bespreken verzuim met medewerker op indicatie van
re-integratiespecialist

V

uurtarief € 110,00

Activiteiten bij verzuim -vanaf week 1
Advies aan werkgever en medewerker over acties en interventies die
werkhervatting bevorderen

V

V

Inzet en coordinatie van de geadviseerde interventies

V

V

Bewaken van de uitvoering van de adviezen en bijstellen hiervan naar
aanleiding van de actuele verzuimsituatie

V

V

Signaleren van samengesteld verzuim

V

V

Signaleren van hoogfrequent verzuim

V

V

Signaleren van vangnetsituaties Ziektewet en WAZO

V

V

Signaleren van verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden
(indien bekend en na toestemming medewerker)

V

V

Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wet Verbetering
Poortwachter

V

V

Huisbezoek aan medwerker (lekencontrole) op verzoek van de
werkgever na akkoord
re-integratiespecialist

€ 75,00

Probleemanalyse en plan van aanpak
Opstellen van probleemanalyse (inclusief gesprek praktijkondersteuner
of bedrijfsarts)

V

Begeleiden van de werkgever en medewerker bij het opstellen van het
plan van aanpak

V

V

Doorgeven van de verplichte ziekmelding aan UWV in de 42e week van
ziekte

V

V

Signaleren van en begeleiden van de werkgever bij de
eerstejaarsevaluatie

V

V

Ondersteuning bij WIA-aanvraag

V

V

Re-integratieverslag als de medewerker uit dienst gaat

V

V

Telefonisch overleg met de werkgever

V

€ 94,50

Opstellen Functionele Mogelijkhedenlijst (FML)

V

uurtarief € 189,00

Opvragen medische informatie

V

€ 35,00

€ 141,00

Spreekuur en inzet bedrijfsarts

Beoordelen medische informatie

uurtarief € 189,00
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Verrichtingen

Arbobegeleiding

Arbosignaal

Prijs per activiteit
(als niet inbegrepen
in module)

Spreekuur voor evaluatie van de belastbaarheid van de medewerker

V

€ 110,00

Spoedspreekuur op verzoek werkgever door medische unit

V

€141,00

Spreekuur actueel oordeel ziek uit dienst

V

€ 165,00

Spreekuur actueel oordeel WIA-aanvraag

V

€ 165,00

Doorgeven van beroepsziekten aan het NCvB (anoniem) en aan
werkgever (na toestemming medewerker)

V

V

Toegang tot online verzuimmanagementsysteem

V

V

Registreren ziek- en herstelmeldingen

V

V

Inzicht in uw verzuimdossiers (privacy-proof)

V

V

Verzuimrapportages voor uw bedrijf

V

V

Uitwisselen van gegevens met De Amersfoortse voor uitvoering van de
verzekering

V

V

Administratieve activiteiten

No shows: niet op tijd (= binnen 48 uur) afgemelde spreekuren en
andere geplande activiteiten, inclusief geen contact met medewerker
naar aanleiding van een geplande telefonische diagnose

tarief activiteit

Wijzigingen Arbowet 2017
Bezoek bedrijfsarts werkvloer (op initiatief bedrijfsarts)

V

uurtarief € 189,00
(bezoek + reistijd)

Bezoek bedrijfsarts werkvloer (op initiatief werkgever)

uurtarief € 189,00
(bezoek + reistijd)

Telefonisch overleg met preventiemedewerker of lid ondernemingsraad

V

€ 69,50

Risico-inventarisatie en -evaluatie

maatwerk op basis
van offerte

Training preventiemedewerker

€ 595,00

Second opinion bedrijfsarts op basis van procedure coördinatiepunt
OVAL

V

uurtarief € 169,00
(bezoek + reistijd)

Aanvullende dienstverlening
Vertrouwenspersoon

V

V

Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

uurtarief € 202,00

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

uurtarief € 202,00

Telefonisch advies over verzuimvraagstukken en de praktische omgang
met wetgeving over ziekte en arbeidsongeschiktheid

uurtarief € 110,00

Scan Duurzame Inzetbaarheid met adviesrapport

€ 535,00

Begeleiding bij Duurzame Inzetbaarheid door duurzame
inzetbaarheidsspecialist (Tips and tricks, hulp bij inzetten juiste
interventies of volledige begeleiding van DI-traject.)

uurtarief € 130,00

Verzuimtraining voor leidinggevenden

maatwerk op basis
van offerte

Uurtarieven
Re-integratiespecialist

€ 110,00

Specialist Duurzame inzetbaarheid

€ 133,00

Bedrijfsarts

€ 189,00

Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
T 033 464 29 11

E info@amersfoortse.nl
I www.amersfoortse.nl
KvK-nr. 30031823, AFM-nr. 12000478, BTW-nr. NL001028182B01

IBAN: NL52 ABNA 0539 5467 98, BIC: ABNANL2A t.n.v. ASR Betalingscentrum B.V. inzake ASR Schadeverzekering N.V.
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