Tarievenoverzicht 2018
Casemanagement pakket4

Standaard pakket
Basispakket
€ 33,00 p.p.

Voordeelpakket
€ 96,25 p.p.

Totaalpakket5
€ 141,50 p.p.

Verzuim
< 3,5%
€ 75,00 p.p.

Verzuim
3,5% - 4%
€ 85,00 p.p.

Verzuim
4% - 5%
€ 95,00 p.p.

Verzuim
> 5%
€ 115,00 p.p.




























































































Administratieve verwerking (bijstelling) Probleemanalyse

uurtarief1

uurtarief1

Vervaardiging concept (bijstelling) Plan van Aanpak

uurtarief1

uurtarief1







uurtarief1

uurtarief1








































€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

Dossierbehandeling (Poortwachter)

uurtarief1

uurtarief1

Contact werkgever

uurtarief1

uurtarief1

Contact werknemer

uurtarief1

uurtarief1





















Verrichtingen
 = inbegrepen

Administratief
Verwerking verzuim- en eindmeldingen
Online toegang tot het verzuimregistratiesysteem
Automatische doormelding naar verzuimverzekeraar
Signalering frequent verzuim
Signalering vangnet
Signalering regresrecht
Signalering samengesteld verzuim: binnen 28 dagen na
eindmelding
Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het NCvB
Toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan uw PVT of OR
Verzuimrapportage op bedrijfs- of afdelingsniveau
Poortwachter

42e week ziekmelding aan UWV
Eerste jaarsevaluatie (aanlevering formulier WG)
Re-integratieverslag WIA
Signalering arbeidsdeskundige inzet wenselijk
Onafhankelijke Poortwachter Toetsing

1e

Onafhankelijke Poortwachter Toetsing

WIA6

Begeleidend schrijven WIA

aanvraag6

jaar6
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Casemanagement pakket4

Standaard pakket
Basispakket
€ 33,00 p.p.

Voordeelpakket
€ 96,25 p.p.

Totaalpakket5
€ 141,50 p.p.

Verzuim
< 3,5%
€ 75,00 p.p.

Verzuim
3,5% - 4%
€ 85,00 p.p.

Consult bedrijfsarts / (bijstelling) Probleemanalyse

€ 165,00

€ 165,00

€ 165,00

€ 165,00

€ 187,00

€ 187,00

€ 187,00

€ 187,00

€ 187,00

Consult bedrijfsarts actueel oordeel – Bij aanvraag WIA

€ 390,00





€ 165,00

Consult bedrijfsarts actueel oordeel – Ziek uit dienst





€ 390,00

€ 390,00

€ 390,00

€ 390,00




€ 165,00

€ 165,00

€ 165,00

€ 165,00

€ 187,00

€ 187,00

€ 187,00

€ 187,00

Verrichtingen
 = inbegrepen

Verzuim
4% - 5%
€ 95,00 p.p.

Verzuim
> 5%
€ 115,00 p.p.

Medisch Poortwachter

Medisch
Consult bedrijfsarts telefonisch

€ 165,00

Consult bedrijfsarts Functionele Mogelijkheden Lijst

€ 187,00




Consult bedrijfsarts Second opinion

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

Consult beoordelen medische informatie (<5 pag.)

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

Consult beoordelen medische informatie (>5 pag.)

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

Overleg bedrijfsarts curatieve sector

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

Overleg bedrijfsarts werkgever

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

Overleg bedrijfsarts werknemer

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

Overleg bedrijfsarts casemanager

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

Overleg bedrijfsarts preventiemedewerker werkgever

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

Opstellen verklaring bedrijfsarts

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

Administratieve verwerking bedrijfsarts

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

Huisbezoek bedrijfsarts

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

Werkplekbezoek bedrijfsarts

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

op aanvraag2

op aanvraag2

op aanvraag2

op aanvraag2

op aanvraag2

op aanvraag2

op aanvraag2

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

Verzuimcontrole buitenland
Regiekosten (contact medisch team met werknemer/arts in het
buitenland)
Inzetkosten derden (afhankelijk van inzet)
Rapportage bedrijfsarts aan werkgever
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Casemanagement pakket4

Standaard pakket
Basispakket
€ 33,00 p.p.

Voordeelpakket
€ 96,25 p.p.

Totaalpakket5
€ 141,50 p.p.

Verzuim
< 3,5%
€ 75,00 p.p.

Verzuim
3,5% - 4%
€ 85,00 p.p.

Verzuim
4% - 5%
€ 95,00 p.p.

Verzuim
> 5%
€ 115,00 p.p.

Telefonische ondersteuning psychosociale arbeidsbelasting

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

Conflictbemiddeling

uurtarief1

uurtarief1




uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

€ 96,00

€ 96,00

€ 96,00

€ 96,00

€ 96,00

€ 96,00

€ 96,00

Opvragen medische gegevens curatieve sector

vanaf € 115,00

vanaf € 115,00

vanaf € 115,00

vanaf € 115,00

vanaf € 115,00

vanaf € 115,00

vanaf € 115,00

Opvragen medisch dossier (vorige arbodienst)

vanaf € 65,00

vanaf € 65,00

vanaf € 65,00

vanaf € 65,00

vanaf € 65,00

vanaf € 65,00

vanaf € 65,00

Opvragen medisch dossier Second opinion

vanaf € 115,00

vanaf € 115,00

vanaf € 115,00

vanaf € 115,00

vanaf € 115,00

vanaf € 115,00

vanaf € 115,00

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE)

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Fysiek Arbeidsbelastbaarheid Onderzoek (FBO)

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

uurtarief3

RI&E (toetsen, adviseren en evalueren)

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

PMO / PAGO / aanstellingskeuringen

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Cursus preventiemedewerker

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

uurtarief1

Lijfstijl coach

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

WAI + leefstijl 0-meting

€ 55,00 p.p.

€ 55,00 p.p.

€ 55,00 p.p.

€ 55,00 p.p.

€ 55,00 p.p.

€ 55,00 p.p.

€ 55,00 p.p.

Vervolgprogramma / workshops / adviestraject WAI + leefstijl

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid (BDI)

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

€ 450,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 450,00

Verrichtingen
 = inbegrepen

Losse activiteiten

Spoedcontrole door controleur

Sociaal Medisch Teamoverleg

Preventie
Preventief open spreekuur bedrijfsarts (arbeidsomstandigheden
spreekuur)

Jaarlijks verplicht contact arbodienst met preventiemedewerker WG

Gezondheidskiosk
Specialisten
Arbeidsdeskundige

€ 135,00

Arbeidshygiënist

€ 120,00

Arbeids- en organisatiedeskundige

€ 110,00
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Hogere Veiligheidskundige

€ 110,00

Bedrijfsarts

€ 196,00

Bedrijfsmaatschappelijk werker
Coach

€ 130,00

Ergonoom

op aanvraag

Mediator

€ 145,00

Milieukundige

op aanvraag

Psycholoog

op aanvraag

Vertrouwenspersoon
Juridisch

1

op aanvraag

advies6

€ 110,00
Per uur

Dossier juridisch toetsen

€ 125,00

Telefonische Helpdesk

€ 125,00

Opstellen/begeleiding beëindigingsovereenkomst

€ 125,00

Begeleiding bij loonopschortingen/stopzetting

€ 125,00

Bezwaarzaken UWV (aanvechten beschikkingen, etc.)

€ 125,00

Ondersteuning CAO, arbeidsovereenkomsten, etc.

€ 125,00

Opstellen reglementen

€ 125,00

Het uurtarief voor arbodienstverlening 2018 bedraagt € 110,00. Alle getoonde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

2

Inzetkosten derden: De inzetkosten derden zullen slechts dan voorkomen, indien er geen rechtstreeks contact met de behandelende arts ter plaatse mogelijk is. Het medisch team zal gebruik maken van onze contactorganisatie om een volledig
beeld van de patiënt te krijgen. De kosten die de contactorganisatie maakt en de eventueel voortvloeiende kosten voor het inzetten van een arts (second opinion) worden netto doorbelast aan opdrachtgever. Deze kosten worden vooraf aan de
opdrachtgever bekendgemaakt.
3

Het uurtarief voor de bedrijfsarts bedraagt € 196,00 exclusief 21% BTW.

4

Aanvulling Casemanagementpakket:
- er dient een ziekteverzuimverzekering actief te zijn via een aangesloten Tussenpersoon / Advieskantoor.
- ter bepaling in welke tariefklasse kan worden opgestart is een officiële opgave van het verzuimpercentage, over de afgelopen twee jaar, van uw oude Arbodienst benodigd.
- ieder kalenderjaar zal door Consense Arbo het werkelijke verzuimpercentage, met bijbehorende tariefklasse, definitief worden vastgesteld en uiterlijk voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar worden gecommuniceerd.
5

Aanvulling Totaalpakket: Het totaalpakket kan alleen gekozen worden in combinatie met een ziekteverzuimverzekering.

6

Deze verrichtingen worden uitgevoerd door Frontyr B.V. (www.frontyr.nl)
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