
Verzuimbegeleiding Fullservice
Administratieve verwerking ziek- en herstelmelding √
1ste verzuimgesprek* 1ste/5de dag*

Inzet spoedcontrole regulier door lekencontroleur (met mate en mits aangevraagd voor 10.30 uur) √
Voeren van frequente verzuimgesprekken met werknemer van 1ste ziektedag tot aan WIA √
Voeren van frequente voortgangsgesprekken met werkgever omtrent reïntegratie zieke werknemer √
Het frequent volgen van het verzuimdossier en gevraagd en ongevraagd adviseren √
Signalering inzet wachtlijstbemiddeling √
Inzet wachtlijstbemiddeling √
Signalering bijdrage verzekeraars t.b.v. interventies √
Inzet bijdrage verzekeraars t.b.v. interventies √
Signalering frequent verzuim, vangnet (voor zover ons bekend) en regres √
Signalering Plan van Aanpak √
Maken van concept Plan van Aanpak √
Signalering ProbleemAnalyse √
Regelen en coördineren inzet van de bedrijfsarts voor de ProbleemAnalyse √
Inzet Bedrijfsarts voor ProbleemAnalyse √
Signalering inzet interventiepartijen √
Regelen en coördineren interventiepartijen √
Inzet van Arbeidsdeskundige ter ondersteuning van de reïntegratie of afdichting 1ste spoor op offertebasis

Signalering Bijstelling Plan van Aanpak √
Maken van concept Bijstelling Plan van Aanpak √
Signalering inzet bedrijfsarts voor Bijstelling ProbleemAnalyse √
Regelen en coördineren inzet van de bedrijfsarts voor de Bijstelling ProbleemAnalyse √
Inzet Bedrijfsarts voor Bijstelling ProbleemAnalyse √
Signaleren 42ste weekmelding UWV √
Verzorgen 42ste weekmelding UWV √
Signalering 1ste Jaarsevaluatie √
Maken concept 1ste Jaarsevaluatie √
Signaleren inzet bedrijfsarts voor het Actueel Oordeel √
Regelen en coördineren inzet van de bedrijfsarts voor het Actueel Oordeel √
Inzet Bedrijfsarts voor Actueel Oordeel √
Signalering Reïntegratieverslag WIA √
Maken concept Reïntegratieverslag WIA √
Coördinatie WIA-aanvraag √
Opbouw verzuimdossier tot aan WIA √
Signaleren sanctiemogelijkheden i.h.k.v. Wet Verbetering Poortwachter √
Poortwachtergarantie (mits adviezen juist en tijdig worden opgevolgd) √

Abonnementkosten per medewerker excl. BTW € 106,90

√ = inclusief het abonnementtarief

Fullservice verzuimbegeleiding 2018

NB. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en worden jaarlijks geïndexeerd.

* ingeval van dreigend langdurig, frequent en oneigenlijk verzuim of arbeidsconflicten nemen wij altijd op de dag van de melding contact met uw werknemer op. Het regulier 

kort verzuim (zoals griep, etc.) bellen we op de 5de dag van het verzuim.



Fullservice verzuimbegeleiding 2018

Basisdienstverlening en services Fullservice
Inrichting verzuimapplicatie t.b.v. werkgever

* Autorisaties toekennen

* Via format medewerkergegevens in verzuimapplicatie inlezen

* Inlogcodes en wachtwoorden verstrekken

* On-line inzicht in verzuimdossiers 

* On-line op te vragen verzuimstatistieken

Koppeling maken tussen verzuimapplicatie en personeelsinformatiesysteem Offerte

Verstrekking concept verzuimreglement √
Inzet casemanagement door VerzuimCoördinator √
Inzet Bedrijfsarts √
* Spreekuur √
* Spreekuur en FML √
* ProbleemAnalyse √
* Actueel Oordeel √
* Spreekuur en bijstelling ProbleemAnalyse √
* ProbleemAnalyse en FML √
* Actueel Oordeel en FML √
* Telefonisch consult (per kwartier) √
* Arbeidsomstandigheden spreekuur √
* Melden beroepsziekten √
* Opvragen en beoordelen medische informatie bij behandelaar (incl. factuur vanuit medisch specialist) € 225,50

* Annulering minder dan 48 uur tevoren 100%

* Annulering meer dan 48 uur tevoren € 36,70

Inzet lekencontroleur:

* Spoedcontrole regulier (aangevraagd voor 10.30 uur en terugkoppeling volgende dag voor 8.00 uur) √
* Spoedcontrole (aangevraagd voor 10.30 uur en telefonische terugkoppeling dezelfde dag voor 16.45 uur) € 71,35

* Spoedcontrole (aangevraagd voor 10.30 uur en schriftelijke terugkoppeling dezelfde dag voor 16.45 uur) € 83,15

* Spoedcontrole (aangevraagd voor 14.00 uur en indien mogelijk telefonische terugkoppeling dezelfde dag voor 16.45 uur) € 106,90

* Weekendcontrole (voor 11.00 uur aangevraagd en maandag voor 10.00 uur terugkoppeling) € 142,60

Arbo-zorgproducten

* Toetsing Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

* Uitvoering RI&E

* Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

* Geluidsmetingen

* Klimatologisch onderzoek

* Ergonomiemetingen en advisering

* Keuringen

* Etc.

Overnamekosten lopende verzuimdossiers vanaf 6 weken verzuim (en indien mogelijk het afgeven 

Poortwachtergarantie en deze wordt uitsluitend schriftelijk bevestigd) € 563,85

Het verstrekken van verzuimgegevens aan verzekeraar √
Training t.b.v. leidinggevenden 'Omgaan met verzuim', groep min. 8 en max. 12 personen * € 1.780,45

Inzet VerzuimCoördinator of Arbeidsdeskundige bij SMT op offertebasis

Inzet Arbeidsdeskundige op offertebasis

Inzet mediation of conflictbemiddeling op offertebasis

Inzet zorginterventies op offertebasis

Inzet 2de spoorspecialisten op offertebasis

* excl. reiskosten, -tijd en locatiekosten

√ = inclusief het abonnementtarief

NB. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en worden jaarlijks geïndexeerd.

√

op offertebasis


