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tarieven 2019
Bij Arbo Content kunt u voor de ziekteverzuimcontrole en begeleiding kiezen uit drie verschillende
soorten abonnementen, waarbij er onderscheid is tussen het betalen van een vast bedrag per
werknemer per jaar (abonnement 1 en 2) of een betaling per uitgevoerde actie (abonnement 3).

1) abonnement ziekteverzuimcontrole

2) abonnement ziekteverzuimcontrole en begeleiding

Binnen het abonnement ziekteverzuimcontrole vallen de
volgende diensten:
- online internet toegang;
- registratie ziek- en hersteldmeldingen;
- doorsturen ziek- en hersteldmeldingen naar het UWV en uw
verzekeraar;
- ziekteaangifte 42e week aan UWV;
-z
 iekteverzuimcontrole conform het werkgevershandboek van
Arbo Content;
- s chriftelijke controle d.m.v. een Eigen Verklaring;
- a lle spreekuurbezoeken bij de controlearts;
- r apportages van alle controleactiviteiten;
- gebruikmaking van de arbohelpdesk;
- a rbeidsomstandighedenspreekuur op verzoek van
werknemer;
- melden beroepsziekten aan het NCvB.

Binnen het abonnement ziekteverzuimcontrole en begeleiding
vallen de volgende diensten:
- alle onderdelen van het abonnement ziekteverzuimcontrole (1);
- begeleiding door een bedrijfsarts;
- case-management in het kader van het afgesproken Plan van
aanpak;
-opstellen Probleemanalyse;
- opstellen Evaluatie eerste ziektejaar;
- opstellen Actueel oordeel.
De overige diensten en activiteiten worden gefactureerd op
basis van verrichtingen. Zie achterzijde voor de tarieven.

De overige diensten en activiteiten worden gefactureerd op
basis van verrichtingen. Zie achterzijde voor de tarieven.
NB: Het opstellen van de Probleemanalyse bij dreigend langdurig verzuim,
de evaluatie van het 1e ziektejaar, het Actueel oordeel, de begeleiding door een
bedrijfsarts en het case-management in het kader van het afgesproken Plan van
aanpak vallen niet binnen dit abonnement en worden afzonderlijk in rekening
gebracht. Zie achterzijde voor de tarieven.

Tarieven per werknemer per jaar:

Tarieven per werknemer per jaar:

Bedrijf met minder dan 15 werknemers:
- verzuimpercentage 4% of lager
- verzuimpercentage 4% of hoger

H 77,15
H 82,75

Bedrijf met 15 of meer werknemers:
- verzuimpercentage 4% of lager
- verzuimpercentage 4%-7%
- verzuimpercentage 7% of hoger

H 77,15
H 82,75
H 105,95

Bedrijf met minder dan 15 werknemers: 		
- verzuimpercentage 4% of lager
H 128,50
- verzuimpercentage 4% of hoger
H 144,50
		
Bedrijf met 15 of meer werknemers:
- verzuimpercentage 4% of lager
- verzuimpercentage 4%-7%
- verzuimpercentage 7% of hoger

H 128,50
H 144,50
H 158,70

3) ziekteverzuimcontrole en -begeleiding op verrichtingenbasis
U betaalt voor de aansluiting, helpdesk en het vrij toegankelijke arbeidsomstandighedenspreekuur een vast bedrag per jaar.
Daarnaast betaalt u per afgenomen verrichting. Binnen de vaste aansluitkosten valt;
- online internet toegang
- doorsturen ziek- en hersteldmeldingen naar het UWV en uw verzekeraar
- ziekteaangifte in de 42e week aan het UWV
- arbeidsomstandighedenspreekuur (op verzoek van de werknemer)
- weekrapportages

Vaste aansluitkosten per bedrijf per jaar:
		
- bedrijf met 1-5 werknemers
H 166,- bedrijf met 6-15 werknemers
H 275,-

Verrichtingen:
		
- Verwerking ziek- en hersteldmelding 		
- Eigen Verklaring 		
- Telefonische Eigen Verklaring 		
- Spreekuur controlearts 		
• controle-opdracht
H 29,05
• spreekuur + rapportage werkgever
H 59,35
- Visite verzuimrapporteur 		
• toeslag bij opdracht na 10:30 uur
H 14,35
- Begeleiding door case-manager
• overleg met werkgever/werknemer		
incl. rapportage
• bij meerwerk case-manager per uur 		
- Medische begeleiding door bedrijfsarts 		
• opdracht en uitnodiging
H 29,05
bedrijfsartsconsult
• spreekuur + rapportage
H 87,10
werknemer en werkgever 		
- Niet op spreekuur verschenen bij bedrijfsarts
- Opvragen medische informatie vanaf		
- Begeleiding/bezoek door arbo-adviseur 		
		(per uur incl. rapp. voor werkgever
en werknemer)
- Opstellen Probleemanalyse 		
• bij meerwerk case-manager per uur 		
- Opstellen evaluatie eerste ziektejaar 		
• bij meerwerk case-manager per uur 		
- Opstellen Actueel oordeel 		
• bij meerwerk case-manager per uur 		
- Vast telefonisch overleg met case-manager
•m
 inimum 		
•p
 er uur 		

H 6,85
H 24,85
H 28,25
H 88,40

H 77,20

H 26,50
H 106,H 116,15

H 116,15
H 88,60
H 126,65

H 119,90
H 106,H 58,10
H 106,H 145,30
H 106,H 26,50
H 106,-

- bedrijf met 16-49 werknemers
- bedrijf met 50 of meer werknemers

- Sociaal Medisch Team overleg op bedrijf 		
		 (deelnemers uurtarief)
- Periodiek Arbo overleg op bedrijf met preventiemedewerker en/of de personeelsvertegenwoordiging/
ondernemingsraad
		 (deelnemers uurtarief)
- Arbeidsomstandighedenspreekuur 		
op verzoek werknemer
		(consult 20 minuten incl. rapportage
voor werknemer)
- Arbeid & Organisatiedeskundige (per uur)		
- Hoger Veiligheidskundige (per uur)		
- Arbeidshygiënist (per uur)		
- Bedrijfsarts (per uur)		
- Second Opinion bij andere bedrijfsarts
op verzoek werknemer
• dossierstudie door bedrijfsarts		
• uitgebreid spreekuur		
• rapportage bedrijfsarts		
- Bezoek werkplek op initiatief bedrijfsarts		
- Weekrapportages 		
- Verzuimstatistieken 		
- On-line internet toegang 		
- Periodiek arbeidsgezondheidskundig		
onderzoek (PAGO)
- Risico-inventarisatie en -evaluatie 		
- Vertrouwenspersoon
• per uur op basis van nacalculatie		
• plus vaste aansluitkosten per bedrijf per jaar:
			 • bedrijf met 1-5 werknemers 		
			 • bedrijf met 6-15 werknemers 		
			 • bedrijf met 16-49 werknemers 		
			 • bedrijf met 50 of meer werknemers

(alle tarieven exclusief BTW en geldig tot 01-01-2020)

Bij betaling via automatische incasso ontvangt u 2% korting op uw factuur.

H 540,H 848,50

uurtarief
uurtarief

gratis

H 146,55
H 146,55
H 146,55
H 173,60

uurtarief
uurtarief
uurtarief
uurtarief
gratis
gratis
gratis
offerte
offerte
H 146,55
H 36,65
H 73,25
H 109,90
H 146,55

