
 

Dienst Basis Comfort 

Tarief per medewerker1 € 30,75 € 121,00 

Toegang CAMAS §  §  

Vaste contactpersoon §  §  

Signalering frequent verzuim via CA-
MAS 

§  §  

Signalering doorlopende ziektegeval-
len via CAMAS 

§  §  

Bewaking afspraken en voortgang via 
CAMAS 

§  §  

Verzuimstatistieken via CAMAS §  §  

Ziek- en herstelmeldingen via CA-
MAS 

§  §  

Dynamische digitale intake2 §  §  

Doormelding aan verzekeraar3 §  §  

Signalering wettelijke termijnen §  §  

Poortwachtergarantie4 §  §  

42e weekmelding UWV  §  

Eerste telefonisch consult  §  

Vervolg telefonische consulten  §  

Telefonisch consult na geen gehoor  §  

Schriftelijk verzoek tot contact na 
geen gehoor 

 §  

Consult bedrijfsarts  §  

Consult bedrijfsarts (preventief)  §  

Second opinion consult bedrijfsarts  §  

Consult verzuimconsultant 
(preventief) 

 §  

Probleemanalyse  §  

Beschrijving van de belastbaarheid  §  

Voorstel plan van aanpak  §  

Voorstel bijstelling plan van aanpak  §  

  §  

  §  

 

1 Alle tarieven zijn exclusief btw, reiskosten en zijn geldig voor 2021. 

2 Indien werknemersportal actief. 

3 Aan verzuimverzekeraar, mits verzuimverzekeraar gegevens Perspectief accepteert en verwerkt conform BOA-norm. Eén verzekeraar per bedrijf. 

4 Mits de door Perspectief gegeven adviezen tijdig zijn opgevolgd. Bij complete dossierbehandeling door Perspectief (bekijk onze betalings- en leveringsvoorwaarden om te zien waar u precies aan moet voldoen). 



 

Vervolg dienst Basis Comfort 

Tarief per medewerker € 30,75 € 121,00 

Actueel oordeel in verband met be-
eindiging dienstverband tijdens ziekte 

 §  

Opvragen medische informatie (in-
clusief factuur huisarts/specialist) 

 §  

Opvragen dossier bij vorige arbo-
dienst (exclusief nota) 

 §  

Eerstejaars evaluatie  §  

Actueel oordeel  §  

Eindevaluatie plan van aanpak  §  

Re-integratieverslag bij 2 jaar ziekte  §  

Re-integratieverslag bij ziek uit dienst 
(tot en met 10 weken) 

 §  

Re-integratieverslag bij ziek uit dienst 
(na 10 weken) 

 §  

Melding UWV vangnet  §  

Ad-onderzoek5   

2e spoortrajecten6   

 

 

Op basis van offerte 

Koppeling HR-systeem 

Inzet Perspectief Analytics/uitvoer spiegelonderzoek 

Borgen PDCA-cyclus door business consultant/A&O 

Bedrijfsarts op locatie 

Verzuimconsultant op locatie 

 

 

 

 
5 Lopende verzuimsituaties langer dan zes weken zijn uitgesloten. Uitvoer door Perspectief. 

6 Lopende verzuimsituaties langer dan dertien weken zijn uitgesloten. Uitvoer door Perspectief. 


