Verzuimmanagement+
Activiteiten en tarieven per werknemer per jaar

Organisatieservices
Aansluiting bij de (CRA) gecertificeerde arbodienst Regiopoortwachters.nl
(conform Arbowet)
Melding beroepsziekte aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Abonnement
4e-7e dag
€ 120


Nacalculatie
4e-7e dag
€ 25






Vast aanspreekpunt middels de arbeidskundig casemanager





Gebruikmaking web based verzuimapplicatie
•
Ten behoeve van registratie ziek- en herstelmeldingen
•
Voor periodieke en actuele verzuimoverzichten en statistieken
•
Raadplegen van rapportages van de deskundigen
•
Elektronisch verzuim- en poortwachterdossier
•
Bewaking (wettelijke) poortwachtertermijnen
•
Signalering afgesproken activiteiten verzuimbegeleiding
•
Signalering frequent ziekteverzuim (op maat in te stellen)
•
Eerste screening regres (ziekte veroorzaakt door derden)
•
Screening vangnetsituaties (UWV betaalt het ziektedagloon)
•
Automatische meldingen aan inkomensverzekeraar (indien
afgesproken met verzekeraar)
•
Ondersteuning gezondheidsmanagement (ook preventiedossier)





Verzuimbegeleiding
Spoedspreekuur bij dreigend langdurig ziekteverzuim




Eerste verzuimdiagnose ziektedag 4-7
Eerste verzuimdiagnose uiterlijk ziektedag 14
Spreekuur bedrijfsarts ten behoeve van de probleemanalyse



Opstellen probleemanalyse en advies



Opstellen plan van aanpak (indien gewenst op werklocatie)



Periodieke vervolgspreekuren en vervolgcontacten van de bedrijfsarts en
arbeidskundig casemanager
Extra dossiercheck bij langdurig verzuimmaand 4



Medische poortwachtertoets in ziektemaand 9



Ondersteuning werkgever bij ziekmelding UWV (42e ziekteweek)



Arbeidsdeskundige poortwachterbeoordeling maand 11



Advies eerstejaarevaluatie (ziektemaand 12)



Ondersteuning
samenstellen
re-integratiedossier
en
reintegratieverslag (t.b.v. WIA-aanvraag einde ziektejaar 2)
Signaleren loonsubsidies en vangnetgelden

opstellen

Arbeidskundig advies geschiktheid voor het eigen (aangepaste) werk of
ander aangeboden werk bij de eigen werkgever
Bepalen arbeidskundige loonwaarde aangepast of ander werk bij de eigen
werkgever
Opstellen kosten- en batenanalyse t.b.v. inzet interventies en vergoedingen
door verzekeraar
Advies ontslagaanvraag bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de
werknemer
Spreekuur bezoeken van de bedrijfsarts op verzoek van de werknemer















Bedrijfsarts bezoekt de werkvloer



Opvragen medische informatie bij een behandelaar



Aanvraag second opinion (alleen aan te vragen door werknemers)

Spoedcontrole huisbezoek werknemer: vóór 10:30 uur gemeld

€ 78 per stuk

€ 78 per stuk

Inzet mediation

Offerte basis

Offerte basis

Volledig arbeidsdeskundig 1 spooronderzoek

Offerte basis

Offerte basis

Inzet belastbaarheidstraining (fysiek, mentaal, multidisciplinair)

Offerte basis

Offerte basis

Ondersteuning bij bezwaar en beroep

Offerte basis

Offerte basis

Opstellen re-integratieplan 2e spoor (opstart externe re-integratie)

Offerte basis

Offerte basis

Uitvoeren re-integratie gericht op een andere werkgever

Offerte basis

Offerte basis

Opstellen RIE (Risico inventarisatie en evaluatie)

Offerte basis

Offerte basis

Uitvoeren PMO (Preventief medisch onderzoek)

Offerte basis

Offerte basis

e

Uurtarief
Bedrijfsarts

€ 202,00

Arbeidsdeskundig Casemanager

€ 127,00



= Valt onder de dekking van het abonnement of het nacalculatiepakket
= Deze verrichtingen worden o.b.v. gewerkte uren maal het uurtarief in rekening gebracht

Alle tarieven zijn exclusief 21% omzetbelasting en gelden voor het jaar 2022. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, uitsluitend de leveringsvoorwaarden van Regiopoortwachters.nl B.V. van toepassing welke gedeponeerd zijn te Kamer van
Koophandel in Middelburg en op eerste verzoek kosteloos verkrijgbaar zijn.

