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Pakketinhoud MKB | gezond 
 

2021 

Tarief per werknemer per jaar Verrichtingen All-in 

 € 44,00 € 123,05 

   
Ontwikkeling van inzetbaarheid Verrichtingen All-in 
Uitvoeren Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Offerte Offerte 

Individuele keuringen (PAGO) en periodieke medische onderzoeken (PMO) Offerte Offerte 

   
Behoud van inzetbaarheid Verrichtingen All-in 

Gesprek: Inzetbaarheid preventief (POB) – op verzoek van werknemer   

Spreekuur: Preventief op verzoek werknemer (Arts)   

Preventieve acties om inzetbaar te blijven, zoals een werkplekonderzoek Offerte Offerte 

Vertrouwenspersoon Offerte Offerte 

Advisering inzetbaarheidscoach (IC) € 136,20 per uur € 136,20 per uur 

Advisering praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) € 158,20 per uur € 158,20 per uur 

Advisering (Arts) € 208,00 per uur € 208,00 per uur 

   
Herstel van inzetbaarheid Verrichtingen All-in 

0. Toegang tot Zorg van de Zaak online   

 Verwerken ziek- en hersteldmeldingen   

 Verzuiminformatie en verzuimstatistieken via portaal   

 Digitale signalering verzuimacties   

    
1. Begeleiding tot de zesde verzuimweek   

 Inzet servicemedewerker / Begeleiding werkgever door inzetbaarheidscoach   

 Inzetbaarheidscoach bespreekt (frequent) verzuim en mogelijkheden deelherstel met werkgever   

 Bellen werkgever: Coaching arbeidsverzuim (IC) – op verzoek van werkgever   

 Bellen werknemer: Coaching arbeidsverzuim (IC) – op verzoek van werkgever € 36,55 per keer  

    
 Medische expertise arts / inzet praktijkondersteuner bedrijfsarts   

 Gesprek: Intake arbeidsverzuim (POB) € 94,95 per gesprek  

 Spreekuur: Intake arbeidsverzuim (Arts) € 134,00 per gesprek  

 Bellen werkgever: Verzuimcasus overleg (POB) € 31,65 per keer  

 Mailcontact: Verzuimcasus (POB) € 158,20 per uur  

 Bellen werkgever: Verzuimcasus overleg (Arts) € 41,90 per keer  

 Mailcontact: Verzuimcasus (Arts) € 208,00 per uur  

    
2. Begeleiding vanaf de zesde verzuimweek tot en met het tweede jaar   

 Begeleiding werkgever door inzetbaarheidscoach   

 Bellen werkgever: Coaching arbeidsverzuim - Plan van aanpak (IC) – op verzoek van werkgever € 36,55 per keer  

 Bellen werkgever: Coaching arbeidsverzuim (IC) – op verzoek van werkgever   

 Dossier: Screening (IC) gedurende 2 jaar   

    
 Medische expertise arts / inzet praktijkondersteuner bedrijfsarts   

 Spreekuur: Probleemanalyse (Arts) € 101,25 per consult  

 Document: Opstellen probleemanalyse (Arts) € 162,95 per stuk  

 Gesprek: Inzetbaarheid arbeidsverzuim (POB) € 94,95 per gesprek  

 Spreekuur: Periodieke evaluatie (Arts) € 101,25 per consult  

 Document: Opstellen inzetbaarheidsprofiel (Arts) € 104,15 per stuk  

 Spreekuur: Actueel oordeel (Arts) € 101,25 per consult  

 Document: Opstellen medische info UWV (Arts) € 132,55 per stuk  

 Bellen werkgever: Verzuimcasus overleg (POB) € 31,65 per keer  

 Mailcontact: Verzuimcasus (POB) € 158,20 per uur  

 Bellen werkgever: Verzuimcasus overleg (Arts) € 41,90 per keer  

 Mailcontact: Verzuimcasus (Arts) € 208,00 per uur  
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2021 

Tarief per werknemer per jaar Verrichtingen All-in 

 € 44,00 € 123,05 

   
Herstel van inzetbaarheid – vervolg Verrichtingen All-in 
3. Overige diensten verzuimbegeleiding   

 Opvragen / Verwerken informatie curatieve sector verzuimcasus (Arts) € 208,00 per uur  

 Doorbelasten curatieve sector verzuimcasus (ML) € 78,35 per keer  

 Beschikbaar stellen van basis verzuimreglement   

 Interventies Offerte Offerte 

 Signalering vangnetgevallen, samengesteld verzuim, verhaal loon- en schadeherstel, aanpassing WIA uitkering   

 Melding van beroepsziekten aan NCvB   

 Melding aan UWV in 42e verzuimweek   

 Intake Driegesprek Inzetbaarheidscoach   

 Driegesprek Inzetbaarheidscoach € 248,70 per keer € 248,70 per keer 

 Reistijd inzetbaarheidscoach (IC) € 136,20 per uur € 136,20 per uur 

 Overleg: Duurzaam inzetbaarheidsoverleg (voorheen SMO) (Arts) € 208,00 per uur € 208,00 per uur 

 Reistijd (Arts) € 208,00 per uur € 208,00 per uur 

     

Uitleg afkortingen    

AD Arbeidsdeskundige KA Servicemedewerker / klantassistent  

FML Functionele Mogelijkheden Lijst POB Praktijkondersteuner bedrijfsarts  

IC Inzetbaarheidscoach WG Werkgever  

IZP Inzetbaarheidsprofiel WN Werknemer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarieven zijn exclusief BTW en conform prijspeil 2021. 

✓ deze activiteit is in het abonnementstarief inbegrepen. Overige activiteiten worden zonder toestemming vooraf uitgevoerd en worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.  

Annuleren van activiteiten en spreekuren is mogelijk tot 24 uur voor aanvang. Te laat geannuleerde activiteiten en spreekuren  worden in rekening gebracht. 


