Prijslijst 2020
Verzuim
Jaarlijkse aansluitkosten
Verzuim jaar 1 & 2
- Casemanagement Basis
- Casemanagement Extra
- Casemanagement Compleet
- Casemanagement Eigen regie
- Casemanagement Verrichtingen

€ 52,50
€ 102,00
€ 149,50
€ 31,20
€ 19,60

Verzuim Ziektewet & WIA
- Basis

€

5,60

In de tarieven van ‘Basis’ en ‘Extra’ (beide jaar 1 & 2) is een deel van de activiteiten inbegrepen en een deel op
basis van verrichtingen. Dat is tevens het geval bij ‘Eigen regie’. Voor een specificatie verwijzen wij je naar het
protocol van deze abonnementen.
Tarieven per verrichting
Casemanager
- Telefonische intake werknemer
- Voortgangsgesprek
- Telefonisch contact werkgever
- Implementatieadvies
- Plan van aanpak

€ 48,90
uurtarief
€ 27,00
uurtarief
uurtarief

Gezondheidsteam
- (Eerste) re-integratiespreekuur (30 minuten) € 125,50
- Vervroegd spreekuur (afspraak vindt plaats
binnen 48 uur op werkdagen na aanvraag
door de klant)
€ 251,00
- Telefonisch consult (15 minuten)
€ 63,00
- Second opinion
uurtarief
- Arbeidsomstandighedenconsult
uurtarief
- Probleemanalyse
€ 206,00
- Re-integratieverslag
€ 291,00
Risicomanagement
- Risico Inventarisatie & Evaluatie

op aanvraag

Medische onderzoeken/keuringen (online in te plannen)
Functiegerichte keuringen:
- Brandweer
€ 334,50
- Chauffeurs goederenvervoer
€ 164,00
- Bodemsaneringskeuring (cat. A, B, C) vanaf € 193,50
- Offshore
€ 228,50
- Aanstellingskeuring
op aanvraag
- CBR-keuring
€ 80,50
- Taxikeuring
€ 80,50
Vaccinaties:
- Hepatitis A traject
op aanvraag
- Hepatitis B traject (incl. titerbepaling) op aanvraag
- Hepatitis AB traject (incl. titerbepaling) op aanvraag
- DTP
op aanvraag
- BMR
op aanvraag
- Overige vaccinaties
op aanvraag

Opvragen (medische) informatie
- Curatieve sector & derden

Administratie
- Handmatig verwerken van ziek- en
€ 18,20
hersteldmelden (kosteloos bij gebruik 		
mkbasics.nl verzuimsysteem)
- Melding UWV
€ 16,60
Uurtarieven
- Casemanager
- Senior casemanager
- Adviseur arbeid & gezondheid
- Bedrijfsarts
- Doktersassistent
- Psycholoog
- Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW)
- Arbeidsfysiotherapeut
- Vertrouwenspersoon met abonnement
- Vertrouwenspersoon zonder abonnement
- Administratief medewerk(st)er
- Ergonoom
- Senior consultant
Arbeidsdeskundige:
- Standaard
- Geregistreerd
Arbeids- en organisatiedeskundige:
- Standaard
- Geregistreerd
Hoger Veiligheidskundige:
- Standaard
- Geregistreerd
Arbeidshygiënist:
- Standaard
- Geregistreerd
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€ 96,50

€ 133,00
€ 177,50
€ 155,00
€ 201,50
€ 75,00
€ 150,00
€ 140,50
€ 135,00
€ 150,00
€ 157,00
€ 75,00
€ 177,50
€ 225,50
€ 155,00
€ 177,50
€ 155,00
€ 177,50
€ 155,00
€ 177,50
€ 155,00
€ 177,50

Prijslijst 2020
Vitaliteit
Basis
- Vitaliteitsgesprek (werkgever)
gratis
- Vitaliteitscoach
€ 133,00
- Health check
op aanvraag
- Preventief Medisch Onderzoek (PMO) op aanvraag
Uitgebreid
Voor alle medewerkers van de ruim 7.500 aangesloten bedrijven bieden we de mogelijkheid om, door middel
van professionele adviezen en ‘gezonde’ producten, gericht aan de gezondheid te (blijven) werken. We hebben
een uitgebreide menukaart met ons aanbod workshops en trainingen op het gebied van vitaliteit en werkplezier.
Laagdrempeling inzetbaar met veelal direct resultaat.

Verbanen
De juiste man op de juiste plek: in- of extern
- P&O / HRM advies
- Juridisch advies
- Loopbaanadvisering
- Outplacement / 2e spoor
- Mediation / conflictbemiddeling

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
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