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De Amersfoortse 

Overzicht van de inhoud van het pakket 2017 
 

 Arbo- 
signaal 

Arbo- 
begeleiding 

Stuksprijs/
uurtarief 

Prijs per werknemer per jaar € 39,00 € 99,95  

    

Activiteiten bij verzuim – week 1    

Bespreken verzuim met werkgever uiterlijk 3
de

 (werk)dag √ √  

Bepaling vervolgacties in samenspraak met de casemanager en verdere betrokkenen √ √  

Contact met werknemer op indicatie casemanager € √ € 33,00 

    

Activiteiten bij verzuim – vanaf week 1 (door casemanager Zorg van de Zaak) 
Dossieranalyse en –advies (week 8, 26, 49 en 88) √ √  

Monitoren verzuimtraject √ √  

Coördineren activiteiten tussen werkgever, werknemer, re-integratie bedrijven en MaetisArdyn  √ √  

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

√ √  

Begeleiding en controle op werkhervattingsadviezen  √ √  

Betrekken re-integratiemanager bij verzuimdossier* √ √  

Signaleren eerstejaarsevaluatie en ondersteuning  √ Uurtarief 

Ondersteunen bij WIA-aanvraag  √ Uurtarief 

Initiëren vervolgactiviteiten bij MaetisArdyn op basis van bevindingen √ √  

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

√ √  

Zorgen voor optimale informatie en communicatie met alle betrokken partners  √ √  

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

√ √  

    

Verzuimbegeleiding (door bedrijfsarts en/of adviseur arbeid & gezondheid) 
Spreekuur verzuimbegeleiding inclusief terugkoppeling (uiterlijk 3

e
 week) € √ € 120,90 

Spreekuur probleemanalyse € √ € 91,40 

Evaluatiespreekuren (evt. telefonisch) € √ € 91,40 

Huisbezoek (op verzoek), naar redelijkheid � + € √ € 72,85 

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

€ √ € 91,40 

    

Probleemanalyse en plan van aanpak    

Opstellen probleemanalyse en advies € √ € 147,05 

Terugkoppeling uitgevoerde acties aan werkgever en afstemming (eventuele) vervolgactiviteiten √ √  

Opvragen en beoordelen van informatie uit de curatieve sector € √ € 125,20 

Re-integratieverslag uit dienst bij ziekte  € √ € 97,00 

Opstellen Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) € √ € 93,95 

Overleg over lopende gevallen  € √ Uurtarief 

    

Preventie    

Arbeidsomstandighedenspreekuur √ √  
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Administratieve activiteiten    

Verwerking ziek- en hersteldmelding vanuit portal NGA/DAV  √ √  

Aansluiting en klantregistratie  √ √  

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

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

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

√ √  

Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter √ √  

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

Doorgeven verplichte ziekmelding aan UWV in week 42 √ √  

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

√ √  

Gegevens uitwisselen met De Amersfoortse √ √  

    

Andere activiteiten    

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

√ √  

Genereren van managementinformatie  √ √  

Adviseur (vraagbaak) voor werkgever en werknemer op gebied van werk en gezondheid: 
algemeen gezondheidsbeleid, sanctiemogelijkheden, UWV criteria, HR-vraagstukken, 
financiering interventies etc. 

√  Uurtarief 

Bezoek aan werkgever door casemanager of professional � + € � + €  

Begeleiding i.h.k.v. modernisering ziektewet en begeleiding vanaf het 3
e
 ziektejaar (WGA) � + € � + €  

 
√  De prijs van de uitvoering is inbegrepen in de module. De activiteit wordt uitgevoerd zonder vooraf toestemming te 

vragen aan de werkgever. 
  
€  De prijs van de uitvoering is niet inbegrepen in de module, maar wordt achteraf gefactureerd. De activiteit wordt 

uitgevoerd zonder vooraf toestemming te vragen aan de werkgever. 
 
� + € De prijs van de uitvoering is niet inbegrepen in de module, maar wordt achteraf gefactureerd. De activiteit wordt alleen 

uitgevoerd na toestemming van de werkgever. 
 
* Heeft u naast een module arbodienstverlening ook de module Re-integratiemanager afgesloten, dan neemt Keerpunt de  
casemanagementbegeleiding over. Zorg van de Zaak is en blijft bij die overgang nauw betrokken. De overgang naar Keerpunt vindt 
plaats als: 
- uw medewerker met de overdracht akkoord gaat; en 
- er sprake is van langdurig verzuim met mogelijkheden voor re-integratie; of 
- er een indicatie is voor een verwijzing/interventie. 
 


