
Het tarief voor Verzuimmanagement van uw VerzuimOplossingen is inclusief:

Verwerken verzuim-en hersteldmeldingen en bewakingsakties

Dag 6 - Bellen werkgever: Coaching arbeidsverzuim (IC)

42e weeksmelding aan het UWV en melding beroepsziekten

Document: Verzuimstaat tbv Werkgever / Verzekeraar

Document: Verzuimstatistiek (KA)

Doorbelasten second opinion (ML)

Info verstrekken/verwerken second opinion (Arts)

Special: Bezoek werkplek (Arts)

Spreekuur: Preventief op verzoek werknemer (Arts)

Melding beroepsziekte (Arts)

Mailcontact met werknemer en/of werkgever

Aansluittarief per werknemer per jaar

In de onderstaande tabel treft u de tarieven aan van de meest voorkomende werkzaamheden, interventies en 
uurtarieven van de professionals.

Dienstverlening door Inzetbaarheidscoach  Tarief per verrichting 

Gesprek: Inzetbaarheid arbeidsverzuim (IC) € 63,40 

Gesprek: Inzetbaarheid arbeidsverzuim op verzoek werkgever (IC) € 63,40 

Bellen werknemer: Intake arbeidsverzuim (IC) € 35,55 

Bellen werknemer: Coaching arbeidsverzuim (IC) € 35,55 

Bellen werkgever: Coaching arbeidsverzuim (IC) 6e dag € - 

Bellen werkgever: Coaching arbeidsverzuim - Plan van aanpak (IC) € 35,55 

Document: Opstellen concept plan van aanpak (IC) € 63,40 

Document: Opstellen concept eerstejaarsevaluatie (IC) € 66,00 

Driegesprek: Arbeidsverzuim (IC) (duur 90 minuten) € 197,90 
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Dienstverlening door Bedrijfsarts  Tarief per verrichting 

Spreekuur: Periodieke evaluatie (Arts) € 125,60 

Spreekuur: Telefonisch periodieke evaluatie (Arts) € 125,60 

Spreekuur: Preventief op verzoek werkgever (Arts) € - 

Spreekuur: Telefonisch preventief (Arts) € - 

Spreekuur: Probleemanalyse (Arts) € 159,75 

Document: Opstellen probleemanalyse (Arts) € 226,05

Spreekuur: Op verzoek werkgever (Arts) € 125,60 

Document: Opstellen inzetbaarheidsprofiel verzuimcasus (Arts) € 68,25 

Spreekuur: Actueel oordeel (Arts) € 125,60 

Document: Opstellen medische info UWV (Arts) € 372,85 

Bellen werkgever: Verzuimcasus overleg (Arts) € 34,15 

Overige diensten, interventies  Tarief per uur 

Advisering (Arts) € 204,85 

Bezoek: Duurzaam inzetbaarheid overleg (Arts) € 204,85 

Overleg: Verzuimcasus interdisciplinair (Arts) € 204,85 

Bezoek: Op bedrijf (Arts) indien initiatief werkgever € 204,85 

Overleg en Opvragen informatie curatieve sector (Arts) € 204,85 

Advisering (IC) € 131,90 

Bezoek: Op bedrijf (IC) € 131,90 

Dienstverlening door Verzuimcontroleur  Tarief per verrichting 

Huisbezoek (HB) Variabel - Inzet via Achmea

Spoedbezoek (HB-spoed) Variabel - Inzet via Achmea

Overige dienstverlening  Tarief per verrichting

Dossieroverdracht andere arbodienst € 14,95 

Doorbelasten curatieve sector (ML) € 75,85

Overige diensten (o.a. inzet arbeidsdeskundige, psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werker) obv offerte

Tarieven exclusief reistijd en BTW zijn geldig t/m 31 december 2020. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 


