
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

Productnaam ArboNed Activiteiten
Basis

Capabilty ZELF Consense basis Verrichtingen
abonnement

MKB Gezond
verrichtingen

Voorwaarden versie N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Abonnement

Prijs per werknemer € 30,- € 29,95 € 35,- € 33,- € 40,80

Percentage loonsom

Arbo-dienst

Certificering Arboned is een volledig
gecertificeerde

arbodienst en re-
integratiebedrijf.

Capability is een
volledig gecertificeerde

arbodienst en re-
integratiebedrijf.

Consense is een
volledig gecertificeerde

arbodienst en re-
integratiebedrijf.

Keerpunt is een volledig
gecertificeerde

arbodienst en re-
integratiebedrijf.

Zorg van de Zaak is een
volledig gecertificeerde

arbodienst en re-
integratiebedrijf.

Systeem Vandaag Promis Verzuim-app Humannet (Vanaf 10
september via

Verzekeringsinzicht.nl)

Verzuimsignaal Zorg van de Zaak online

Werkt de Arbo-dienst in verlengde arm?

Eigen of externe artsen eigen Eigen en externe
bedrijfsartsen en

specialisten.

extern Keerpunt beschikt over
een uitgebreid netwerk

van bedrijfsartsen.

eigen

Landelijke of regionale dekking landelijk landelijk landelijk Landelijk landelijk

Specifieke doelgroep? bouw, transport, metaal N.v.t. N.v.t. Zorgprofessionals,
professionals, horeca,
detail- en groothandel,

transport, bouw,
loonwerk, maritiem,

zakelijke
dientsverlening,

kinderdagverblijven

Huisartsen, Metaal,
Grafimedia

URL pakkettoelichting Arbo-dienst Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken

Kostenindicatie

Kosten van het 1e contactmoment € 31,50 inbegrepen inbegrepen Eerste 10 minuten
kosteloos, daarna

uurtarief van € 115,-

inbegrepen

Kosten telefonisch consult casemanager € 31,50 € 20,16 per 10 minuten uurtarief a € 110,- Uurtarief CM in overleg WG contract
WN CM € 33,90

Kosten ondersteuning probleemanalyse €290,- incl. spreekuur € 20,16 per 10 minuten uurtarief a € 110,- Uurtarief BA (45 min) € 151,15

Kosten ondersteuning plan van aanpak inbegrepen € 20,16 per 10 minuten uurtarief a € 110,- Uurtarief CM € 126,35 uurtarief

Kosten periodieke evaluatie €93,- incl. spreekuur € 20,16 per 10 minuten uurtarief a € 110,- Uurtarief BA (30 min) € 93,95

http://www.arboned.nl/
https://www.capability.nl/brochure
http://www.consensearbo.nl/basispakket/
https://www.keerpunt.nl/werkgever/arbodienstverlening-en-casemangement-voor-werkgevers/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten bijstelling plan van aanpak €42,- (evaluatieconsult
PR)

€ 20,16 per 10 minuten uurtarief a € 110,- Uurtarief CM Het bijstellen van een
plan van aanpak wordt
door de werkgever in

overleg met de
werknemer aangepast.

Kosten 1e jaarsevaluatie €142,- € 121,- inbegrepen Uurtarief CM inbegrepen

Kosten reintegratieverslag €93,- (verkort), €277,50
(uitgebreid)

€ 121,- uurtarief a € 110,- Uurtarief CM Re-integratieverslag
ziek uit dienst stuksprijs

€ 99,70

Kosten actueeloordeel inbegrepen € 196,90 € 390,- bij Wia
aanvraag, € 187,- bij

ziek uit dienst

Uurtarief BA (60 min) Re-integratieverslag
actueeloordeel

stuksprijs € 122,95

Kosten ondersteuning WIA aanvraag €504,- € 121,- € 390,- Uurtarief BA (90 min
voor medisch dossier,

actueel oordeel en
verzending)

Kan alleen door een
bedrijfsarts worden

opgemaakt

Kosten Bedrijfsarts €186,- per uur of
specifiek verrichting

tarief

€ 179,- per uur + 10%
handlingfee. Alleen

wanneer niet op basis
van taakdelegatie wordt

gewerkt.

€ 196,- per uur € 169,- per uur € 192,95 uurtarief

Kosten preventie spreekuur bedrijfsarts € 93,- € 196,90 € 150,- € 169,- per uur inbegrepen

Kosten casemanager Procesregie is
onderdeel van het

pakket /
tariefprocesregisseur is
€126 per uur voor extra
activititeiten buiten de

procesregie om.

€ 20,16 per 10 minuten uurtarief a € 110,- € 115,- per uur inbegrepen

Kosten voor rapportages verzuim inbegrepen inbegrepen inbegrepen Inbegrepen inbegrepen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

Productnaam ArboNed Comfort Capability Compleet Consense Totaal Full Service
abonnement

MKB Gezond all-in

Voorwaarden versie N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Abonnement

Prijs per werknemer € 109,- € 129,95 € 211,- € 117,- € 114,15

Percentage loonsom

Arbo-dienst

Certificering Arboned is een volledig
gecertificeerde

arbodienst en re-
integratiebedrijf.

Capability is een
volledig gecertificeerde

arbodienst en re-
integratiebedrijf.

Consense is een
volledig gecertificeerde

arbodienst en re-
integratiebedrijf.

Keerpunt is een volledig
gecertificeerde

arbodienst en re-
integratiebedrijf.

Zorg van de Zaak is een
volledig gecertificeerde

arbodienst en re-
integratiebedrijf.

Systeem Vandaag Promis Verzuim-app Humannet (Vanaf 10
september via

Verzekeringsinzicht.nl)

verzuimsignaal Zorg van de Zaak online

Werkt de Arbo-dienst in verlengde arm?

Eigen of externe artsen eigen Eigen en externe
bedrijfsartsen en

specialisten.

extern Keerpunt beschikt over
een uitgebreid netwerk

van bedrijfsartsen

eigen

Landelijke of regionale dekking landelijk landelijk landelijk landelijk landelijk

Specifieke doelgroep? bouw, transport, metaal N.v.t. N.v.t. zorgprofessionals,
professionals, horeca,
detail- en groothandel,

transport, bouw,
loonwerk, maritiem,

zakelijke
dientsverlening,

kinderdagverblijven

Huisartsen, Metaal,
Grafimedia

URL pakkettoelichting Arbo-dienst Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken

Kostenindicatie

Kosten van het 1e contactmoment inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Kosten telefonisch consult casemanager inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Kosten ondersteuning probleemanalyse inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Kosten ondersteuning plan van aanpak inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Kosten periodieke evaluatie inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Kosten bijstelling plan van aanpak inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen Het bijstellen van een
plan van aanpak wordt
door de werkgever in

overleg met de
werknemer aangepast.

http://www.arboned.nl/
https://www.capability.nl/brochure
http://www.consensearbo.nl/totaalpakket/
https://www.keerpunt.nl/werkgever/arbodienstverlening-en-casemangement-voor-werkgevers/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten 1e jaarsevaluatie inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Kosten reintegratieverslag inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Kosten actueeloordeel inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Kosten ondersteuning WIA aanvraag inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Kosten Bedrijfsarts inbegrepen Inbegrepen behalve bij
preventieve inzet en

indien niet van medisch
toegevoegde waarde.

inbegrepen behalve
second opinion en

preventief spreekuur

inbegrepen inbegrepen

Kosten preventie spreekuur bedrijfsarts inbegrepen inbegrepen € 150,- inbegrepen inbegrepen

Kosten casemanager inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Kosten voor rapportages verzuim inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen
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	Arbovergelijker totaalpakket

