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Verzuimaanpak                        Tarief

Telefonische informatie-inwinning procesregisseur € 35

Telefonisch consult procesregisseur € 35

Digitale verzuimvoorspeller werknemer € 5

Spreekuur verzuimbegeleiding € 105

Opstellen probleemanalyse en advies en concept plan van aanpak € 283

Periodieke evaluatie Plan van aanpak € 105

Verwijzing naar externe provider door bedrijfsarts € 105

Evaluatieconsult procesregisseur € 47

Eerstejaarsevaluatie € 156

Re-integratieverslag ziek-uit-dienst (verkort) € 105

Re-integratieverslag ziek-uit-dienst (volledig) € 310

Ondersteuning bij WIA-aanvraag UWV € 485

Opvragen en verwerken informatie huisarts/specialist, inclusief factuur specialist € 140

Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen, exclusief spreekuur € 68

Spoedspreekuur op verzoek werkgever € 230

Spoedspreekuur arbeidsconflict € 250

Huisbezoek op verzoek werkgever € 79

Spoedhuisbezoek / weekendhuisbezoek € 120

(Terugval)preventiespreekuur op verzoek van werkgever en/of in navolging van advies bedrijfsarts € 105

‘No shows’: niet op tijd (binnen 24 uur) afgemelde spreekuren en andere geplande activiteiten Tarief activiteit

Sociaal medisch teamoverleg (SMT) uurtarief

Overleg en advisering bedrijfsarts, procesregisseur of andere professional van ArboNed met directie, personeelsvertegenwoordiging 
en preventiemedewerker inzake (preventief) arbo- en verzuimbeleid op organisatieniveau (in overleg met werkgever)

uurtarief

Bedrijfs- en werkplekbezoek door de bedrijfsarts (in overleg met werkgever) uurtarief

Overleg met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging uurtarief

Eigenrisicodragerschap: begeleiding werknemer bij ziek uit dienst en/of na het tweede ziektejaar (WGA) zolang dienstverband 
duurt/op verzoek werkgever

jaarlijkse fee en 
tarief activiteit

Uurtarieven                        

Procesregisseur € 139

(Bedrijfs)arts € 210

Arbeidsdeskundige € 184

Bedrijfsmaatschappelijk werker € 150

Tarieven Re-integratieDesk 2021

Voor de activiteiten die niet in het abonnement zijn opgenomen ontvangt u na uitvoering een factuur. Hieronder de tarieven van de meest 
voorkomende activiteiten.
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Aanvullende dienstverlening

ePMO offerte

Preventief medisch onderzoek (PMO) offerte

Leefstijlcoaching en interventies (bewegen, roken, voeding, alcohol en ontspanning) offerte

(Senior) Consultant veiligheid, arbeidshygiëne of ergonomie offerte

(Senior) Consultant arbeids- en organisatieadvies offerte

Vitaliteits- en gezondheidsdeskundige offerte

Energiemeter offerte

EngagementScan (uitgebreide vragenlijst inclusief individueel rapport en adviesgesprek, prijs per persoon) offerte

Trainingen (onder andere verzuimmanagement en preventiemedewerker) offerte

Coaching offerte

Counseling, cognitieve gedragstherapie, EMDR offerte

Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met de online RIE monitor offerte

Verzuim verlagen en voorkomen
Gedreven door vakmanschap ondersteunen onze bedrijfsartsen werknemers en werkgevers. Uitgevallen werknemers 
begeleiden we terug naar werk. De wijze waarop is gericht op het voorkomen van herhaling. En we ondersteunen werk-
gevers om uitval te voorkomen. Door het gesprek aan te gaan over de wijze van sturing, over de vrijheid die geboden 
wordt. Over de aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen van werknemers. Maar ook over de meer praktische 
zaken zoals veiligheid en gezondheid. 

Onze rol in het ondersteunen van werknemers en werkgevers is tweeërlei: onze bedrijfsartsen en procesregisseurs, 
bijgestaan door arbeidsdeskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers, bieden een uitgesproken en daarmee ade-
quate aanpak bij de reïntegratie van werknemers. En onze consultants – experts op het gebied van veiligheidskunde, 
ergonomie, arbeidshygiëne en arbeids- en organisatiekunde – ondersteunen werkgevers in het creëren van condities 
voor werknemers om optimaal te kunnen functioneren in een organisatie, waardoor we verzuim voorkomen.

De werkgever machtigt ArboNed om de diensten die betrekking hebben op de Wet verbetering 
poortwachter, inclusief het opvragen en beoordelen van medische informatie, zonder voorafgaande 
toestemming uit te voeren. Zo wordt mogelijk langdurig verzuim tijdig onderkend, snelheid van handelen gewaarborgd 
en voldoet de werkgever aan wet- en regelgeving.

Voorwaarden 

Activiteiten die na de contractperiode worden uitgevoerd, worden standaard in rekening gebracht bij de wergever. Dit geldt ook voor activiteiten die na het 2e 

ziektejaar worden uitgevoerd (in geval van een loonsanctie, die door UWV wordt opgelegd, zullen per dossier afspraken gemaakt worden).

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en per stuk, tenzij anders vermeld. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. Wanneer annulering van een 

spreekuur of consult te laat plaatsvindt (uiterlijk 24 uur van tevoren), dan brengen wij de uren en eventueel gemaakte kosten in rekening. Uitsluitend de 

Algemene voorwaarden ArboNed BV zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30 12 09 94.


