Prijslijst 2021
Verzuim
Abonnementen - jaarlijkse aansluitkosten per medewerker per jaar
Casemanagement Ontzorging verrichtingen

€

26,00

110,80

Casemanagement Eigen regie

€

37,90

159,30

Casemanagement Eigen regie verrichtingen

€

26,00

Casemanagement Basis

€

59,80

Casemanagement Extra

€

Casemanagement Compleet

€

In de tarieven van de abonnementen Basis, Extra en Eigen regie zijn een aantal activiteiten inbegrepen. Voor een specificatie verwijzen wij je naar
het dienstverleningsprotocol van het abonnement. De abonnementen Eigen regie en Eigen regie verrichtingen worden alleen afgesloten vanaf
30 werknemers. Het abonnement Compleet wordt alleen afgesloten bij een maximum van 10 werknemers, zonder lopend verzuim.

Tarieven per verrichting
Opvragen (medische) informatie

Casemanager
- Telefonische intake werknemer

€

- Voortgangsgesprek
- Telefonisch contact werkgever

50,50
uurtarief

€

27,80

- Implementatieadvies

uurtarief

- Plan van aanpak

uurtarief

Gezondheidsteam
- (Eerste) re-integratiespreekuur (30 minuten)

- Curatieve sector & derden

€

102,50

- Handmatig verwerken van ziek- en
hersteldmelden (kosteloos bij gebruik
mkbasics.nl verzuimsysteem)

€

18,70

- Melding UWV

€

17,70

Administratie

€

132,00

Uurtarieven

€

264,00

- Casemanager

€

137,00

€

65,00

- Senior casemanager

€

182,50

- Adviseur arbeid & gezondheid

€

159,50

- Bedrijfsarts

€

207,50

- Doktersassistent

€

77,00

- Psycholoog

€

154,50

- Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW)

€

144,50

Medische onderzoeken/keuringen (online in te plannen)

- Arbeidsfysiotherapeut

€

128,50

Functiegerichte keuringen

- Vertrouwenspersoon met abonnement

€

154,50

- Administratief medewerk(st)er

€

77,00

- Ergonoom

€

159,50

- Senior consultant

€

232,00

- Vervroegd spreekuur (afspraak vindt plaats binnen
48 uur op werkdagen na aanvraag door de klant)

- Telefonisch consult (15 minuten)
- Second opinion

uurtarief

- Arbeidsdeskundig onderzoek

€ 1.399,00

- Probleemanalyse

€

212,00

- Re-integratieverslag

€

307,00

Risicomanagement
- Risico Inventarisatie & Evaluatie

op aanvraag

- Brandweer

€

344,00

- Chauffeurs goederenvervoer

€

169,00

- Bodemsaneringskeuring (cat. A)

€

199,00

- Offshore

€

235,00

- Aanstellingskeuring

op aanvraag

- Arbeidsdeskundige standaard

€

159,50

- CBR-keuring

€

83,00

- Taxikeuring

€

83,00

- Arbeidsdeskundige geregistreerd

€

182,50

- Arbeids- en organisatiedeskundige standaard

€

159,50

Vaccinaties
- Hepatitis A traject

op aanvraag

- Arbeids- en organisatiedeskundige geregistreerd

€

182,50

- Hepatitis B traject (incl. titerbepaling

op aanvraag

- Hoger Veiligheidskundige standaard

€

159,50

- Hepatitis AB traject (incl. titerbepaling)

op aanvraag

- DTP

op aanvraag

- Hoger Veiligheidskundige geregistreerd

€

182,50

- BMR

op aanvraag

- Arbeidshygiënist standaard

€

159,50

- Overige vaccinaties

op aanvraag

- Arbeidshygiënist geregistreerd

€

182,50
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Prijslijst 2021
Vitaliteit
Voor alle medewerkers van de 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.

Vitaliteitscoaching
→ 3,5 uur individuele coaching.

op aanvraag

Mentale vitaliteitscoaching
→ 5 uur individuele coaching.

op aanvraag

Vitaliteitsworkshops
→ Workshops met diverse vitaliteitsthema’s (zowel fysiek als mentaal).

op aanvraag

Vitaliteitsevents
→ Vitaliteitsevents voor groepen van 20 tot 500 deelnemers.

maatwerk prijs

VIPP Vlootschouw
→ Leidinggevenden krijgen inzicht in de vitaliteit en inzetbaarheid van hun team.

maatwerk prijs

Zilverscan
→ Een analyse van de ‘67-proofheid’ van het werkproces, de werkplekken en werkomgeving.

maatwerk prijs

Verbanen
Voor een baan die matcht met gezondheid en talenten | 2e spoor re-integratie, Outplacement en Loopbaanadvies.

Verbanentraject compleet
→ Re-integratie 2e spoor of outplacement. Volledig 7- maands Verbanentraject, bestaande uit 5 fases, inclusief uitgebreid
onderzoek, analyse, rapportage, plan van aanpak, 6 maanden arbeidsmarktverkenning onder begeleiding van een
Jobcoach Verbanen, jobsearch, sollicitatietraining, plaatsing en nazorg op de nieuwe werkplek.

op aanvraag

Verlenging zoektermijn
→ Verlenging van de oorspronkelijke zoektermijn onder begeleiding van een Jobcoach Verbanen.

op aanvraag

Haalbaarheidsonderzoek 2e spoor
→ Onderzoek of begeleiding naar ander werk in 2e spoor mogelijk is.

op aanvraag

Verbanen herplaatsen
→ Zes maanden arbeidsmarktverkenning onder begeleiding van een Jobcoach Verbanen, jobsearch, sollicitatietraining,

op aanvraag

Verbanen 2e spoor WVP
→ Als omschreven bij “Verbanentraject compleet” maar met een sterk verminderd aantal uren Jobcoach in de zoekfase.

op aanvraag

Loopbaanoriëntatie
→ Kortdurend traject van 3 maanden inclusief tweewekelijks persoonlijke gesprekken, onderzoek, analyse, rapportage

op aanvraag

Sollicitatietraining
→ Trainingen waarbij cursisten sollicitatie-vaardigheden (LinkedIn, CV maken, brief opstellen, presenteren, pitchen, houding,

op aanvraag

Loopbaanadvies
→ Door middel van een Loopbaanonderzoek en een aantal adviesgesprekken krijgt een kandidaat zicht op zijn/haar kansen

op aanvraag

plaatsing en nazorg op de nieuwe werkplek.

Hoofdzakelijk bedoeld om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

en advies van een Jobcoach Verbanen.

gespreksoefeningen e.d.) opdoen, om zelfstandig en met vertrouwen succesvol de arbeidsmarkt te betreden.

op de arbeidsmarkt en een (om)scholingsadvies. Dit traject voldoet aan de eisen die de overheid stelt vanuit de regeling
NL Leert Door.

Loopbaan APK
→ Kortdurend traject inclusief onderzoek, analyse, rapportage en advies van een Jobcoach Verbanen.
Collectief outplacement
→ Nagenoeg volledige ontzorging voor uw organisatie, en maatwerkoplossing voor uw medewerkers. Inhoudelijk nagenoeg
gelijk aan het Verbanen Compleet-traject.
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op aanvraag

op aanvraag

