Tarievenlijst 2019
Basiscontract

gratis

Verzuimsysteem
Onbeperkt verzuimstatistieken vanuit het verzuimsysteem en gebruik van
onze verzuimapplicatie éénmalig € 250,00, € 25,00 per medewerker
offerte		
			
Bedrijfarts			
1e consult
€ 190,00 		
Telefonisch 1e consult
€ 80,00		
Vervolgconsult
€ 160,00		
Telefonisch vervolgconsult
€ 62,00		
Spoedconsult (eerst mogelijk beschikbare moment binnen één week)
€ 295,00 		
Probleemanalyse en advies
€ 260,00		
Opstellen FML inclusief consult
€ 290,00		
Opstellen Actueel oordeel bedrijfsarts/arbodienst
€ 290,00		
Open inloopspreekuur
per persoon € 195,00		
Opvragen medische informatie: + kosten die de betreffende medicus in rekening brengt
€ 75,00		
26-weken verklaring (bij ontslagvergunning UWV na 2 jaar ziekte)
€ 190,00		
Second opinion
per uur € 190,00 + offerte 		
			
Case manager			
Case manager per uur
€ 110,00 		
Dossiercheck door case manager bij uitdiensttreding
€ 150,00 		
Dag van ziekmelding telefonisch contact: € 82,50 / huisbezoek
€ 289,00 		
Telefonisch overleg werkgever
uurtarief 		
Telefonisch overleg werknemer
uurtarief 		
Voorbereiding spreekuurconsult bij de bedrijfsarts
€ 60,00 		
Plan van aanpak (in combinatie met Probleemanalyse & Advies van bedrijfsarts)
€ 99,50 		
Aanvraag deskundigenoordeel (+ € 400,00 kosten UWV)
€ 295,00		
Eerstejaars eindevaluatie
€ 99,50		
WIA-aanvraag (vervroegd) inclusief re-integratieverslag, informatie bedrijfsarts en
eventueel oplossen hiaten waar mogelijk
€ 425,00		
Adviesvraag (telefoon of mail, per 15 minuten (tevens minimumtarief)
€ 35,00
Scan Poortwachter dossier
(bijvoorbeeld bij overname van het dossier van een andere arbodienst)
€ 285,00 		
Ziekmelding bij verzuimverzekeraar
€ 85,00		
Rapportage verzuim voor verzekeraar
€ 85,00		
Overleg bedrijfsarts
uurtarief 		
Contact met interne of externe provider naar aanleiding van verwijzing
uurtarief 		
Periodiek dossieroverleg tussen werkgever en case manager
uurtarief 		
			
Arbeidsdeskundige			
Arbeidsdeskundig onderzoek ten bate van spoor 1
€ 895,00		
Arbeidsdeskundig advies
uurtarief		
			
Overige diensten			
Individueel inzetbaarheidsonderzoek met gezondheidsscan (inclusief rapport,			
individueel advies en plan van aanpak duurzame inzetbaarheid)
€ 595,00		
Tarief voor onderzoek of scan zonder rapport etc.
€ 375,00		
Sociaal-medisch overleg op locatie werkgever met case manager
€ 595,00
Werkplekonderzoek
v.a. € 750,00 offerte
Arbeidsdeskundig rapport tbv Tweede Spoor re-integratie vanaf 6 maanden
offerte 		
Begeleiding bij ontslag na twee jaar ziekte
offerte maatwerk		
Gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige
op aanvraag		
Gecertificeerd arbeidshygiënist
op aanvraag		
Gecertificeerd hoger veiligheidskundige
op aanvraag		
Gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
per uur € 125,00		
Ondersteuner preventiemedewerker
per uur € 125,00		
			

Keuringen			
PMO consult arts na triage (excl laboratoriumonderzoek, 			
functieonderzoek of beeldvormend onderzoek)
€ 95		
Aanstellingskeuringen incl. psychologisch onderzoek
€ 250,00		
Rijbewijskeuring
€ 79.00		
Chauffeurskeuring
€ 79.00		
Taxipaskeuring
€ 79.00		
Laboratoriumonderzoek na consult keuring
n.t.b.		
Inspanningstest + ECG
€ 129		
Inspanningstest + ECG + VO2max
€ 199		
Management keuring/vitaliteitsadvies
€ 750		
			
Preventiearts
Spoor nul, optimalisatie-, preventie- en vitaliteitsbegeleiding.
Traject op basis van offerte, maatwerk
consult € 190.00
			
Aanvullende disciplines			
Toetsing Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) vanaf
€1.250,00		
Opstellen Verzuimreglement vanaf
€ 950,00		
Leefstijl consult, obesitas, burn-out, 			
depressie, carriere switch, etc.
per uur €125,00		
Levensvragen coach, scheiding, rouwverwerking, 			
levensbeschouwing, nieuwe start, etc.
per uur €125,00		
Professionele intervisie:
per sessie van twee uur inclusief voorbereiding max. 5 personen
€375,00		
			
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.		
Onze intentie is om doelen te stellen en een samenwerking te creëren die financieel haalbaar is voor werknemer,
werkgever en onze organisatie. Alle diensten zijn op maat en worden uitgevoerd door onze ervaren professionals.		

