Over De Arbodienst
DE ARBODIENST WERKT LANDELIJK EN BIJ U OP LOCATIE.

Met een klantenbestand van zo’n 150.000 werknemers van ruim

HOE KLEIN OF HOE GROOT UW BEDRIJF OOK IS EN HOEVEEL

3.000 bedrijven zijn wij al meer dan 10 jaar een stabiele speler in

LOCATIES U OOK HEEFT. DAT GELDT VOOR DE SPREEKUREN VAN

de Arbomarkt. En daarbij groeien wij ieder jaar met zo’n 5%. Wij

DE BEDRIJFSARTS, DE ARBEIDSDESKUNDIGE ONDERZOEKEN,

zijn vertegenwoordigd in alle segmenten van de markt, maar

MAAR OOK VOOR TRAININGEN, RISICO INVENTARISATIES,

vooral sterk vertegenwoordigd in de zakelijke dienstverlening,

KEURINGEN EN ONZE ANDERE DIENSTVERLENING. HIERDOOR

industrie, het midden- en klein bedrijf en de branches zorg &

ZIJN ER KORTE LIJNEN EN PERSOONLIJK CONTACT, KUNNEN

welzijn en het onderwijs.

WE DIRECT OP DE WERKVLOER OVERLEGGEN EN IS ONZE
ADVISERING ALTIJD OP MAAT GESNEDEN EN PASSEND BIJ

De Arbodienst wil de komende jaren uitgroeien tot een centrale

UW BEDRIJF. OOK IS ER GEEN PRODUCTIEVERLIES OMDAT UW

speler in de top 5 van onafhankelijke en integrale arbodienst-

MEDEWERKERS NIET HOEVEN TE REIZEN. WIJ KOMEN NAAR U

verleners in Nederland. Gestage groei, zodat onze kernwaarden

TOE. EN DAT IS UNIEK IN NEDERLAND!

behouden blijven, is hiervoor de basis.

De Arbodienst staat met haar 50 medewerkers bekend als de

Als kwalitatief hoogwaardige arbodienst wordt onze

“kleinste grote arbodienst”. Wij combineren de voordelen van

dienstverlening, documenten, processen en procedures jaarlijks

de grote arbodiensten: landelijke dekking en gecertificeerd,

ge-audit door Lloyd’s Register Quality Assurance. Met trots zijn

met de voordelen van een klein bedrijf: klantgericht, flexibel,

wij al sinds onze oprichting ISO 9001 gecertificeerd volgens de

onafhankelijk en persoonlijk.

norm Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten versie 1.
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Professional

Uurtarief

Reiskosten en reistijd

Arbeidsdeskundige

€ 127,50

● Bij een afname tot 8 aaneengesloten uren wordt de reistijd

Arbo-adviseur

€ 105,00

doorbelast met een half uur tegen het geldende uurtarief van

Arbeids- en organisatiedeskundige

€ 127,50

de professional en de reiskosten worden doorbelast met

Arbeidshygiënist 			

€ 127,50

45 kilometers x € 0,35 exclusief 21% BTW.

Bedrijfsarts

€ 160,00

- Staf-senior bedrijfsarts		

€ 185,00

- Spoedbezoek

[1,2]

Casemanager Verzuim		

€ 275,00
€ 95,00

● Bij een afname vanaf 8 aaneengesloten uren wordt geen
reistijd en geen reiskosten doorberekend.
● Eventuele reistijd tussen verschillende vestigingen wordt
doorberekend tegen het geldende uurtarief samen met een

Casemanager WGA

€ 105,00

Leefstijlcoach 			

€ 75,00

Ergonoom 			

€ 127,50

conform een offerte, die vooraf voor akkoord aan de

Hogere veiligheidsdeskundige

€ 127,50

Opdrachtgever wordt verstuurd.

HRM-adviseur

€ 105,00

Psycholoog

€ 127,50

BTW

Senior adviseur / coach		

€ 185,00

Over de medische handelingen wordt geen BTW berekend.

Verzekeringsarts

€ 185,00

Voor alle overige genoemde tarieven geldt exclusief 21% BTW.

Verzuimcoach 			

€ 105,00

Verzuimrapporteur:
- Spoedbezoek [1]			

€ 85,00 per bezoek

- Avond / weekend huisbezoek

€ 95,00 per bezoek

Opvragen medische informatie

€ 100,00

kilometervergoeding van € 0,35 exclusief 21% BTW.
● Voor aanvullende diensten worden de reiskosten doorbelast

[1] Indien vóór 10:00 uur aangemeld kan een spoedbezoek binnen 24 uur plaatsvinden.
[2] Voor spoedbezoeken wordt aan reiskosten de daadwerkelijke reistijd (minimaal één uur) tegen
het geldende uurtarief plus € 0,35 per kilometer in rekening gebracht.

Activiteiten

Termijnen

REA Desk Basis

REA Desk Totaal

Verzuimregistratiesysteem

√

√

Registratie bedrijfsongevallen

√

√

Melding beroepsziekten

√

√

Telefonische helpdesk

√

√

Signaleren frequent verzuim

√

√

Signaleren aanpassing WAO/WIA uitkering

√

√

Signaleren zwangerschap, vangnet, verkorte wachttijd, 29b Ziektewet				

√

√

Signalering samengestelde verzuimperiode

√

√

Administratief

Informatie en advies

Verzuimbegeleiding casemanager
Vast contactpersoon

√

√

Proces- en termijnbewaking conform Wet Verbetering Poortwachter 		

Week 1 - 104

√

√

Telefonische verzuimbegeleiding					

Week 1 - 104

√

√

√

√

Onbeperkt verzuim-/hersteldmelden inclusief verwerking					
Inventarisatie verzuim 						

Dag 1 - 3		

√

√

Quick scan Re-integratiedossier

Week 3

√

√

Signalering en advies opstellen Plan van Aan pak 				

Week 8 		

√

√

Signalering verplichte 42e weeksmelding UWV 				

Week 42		

√

√

Signalering en advies opstellen Eerstejaarsevaluatie 			

Week 52		

√

√

Signalering en advies opstellen Re-integratie verslag 			

Week 87 - 91

√

√

Signalering versturen WIA-aanvraag formulier 				

Week 91		

√

√

Week 2 - 6

●

√

Verzuimbegeleiding arts of arbeidsdeskundige
Eerste re-integratiespreekuur
Opstellen Probleemanalyse

Week 6

		●

√

Vervolgconsulten 1e jaar 						

Week 7 - 104

●

√

Bijstellen Probleemanalyse 						

Week 9 - 104

●

√

Spreekuur Eerstejaarsevaluatie 					

Week 42 - 52

●

√

Vervroegd WIA aanvragen

Week 3 - 68

●

√

Vervolgconsulten 2e jaar 						

Week 53 - 104

●

√

●		

●

Casemanagement
Dossierscan
Opstellen Plan van Aanpak met werkgever en werknemer op locatie 		

Week 8		

●		

●

42 weeksmelding UWV

Week 42 		●		

●

Opstellen eerstejaarsevaluatie

Week 52 		●		

●

Opstellen re-integratieverslag

Week 91 		●		

●

e

√ Wordt standaard uitgevoerd en is in het abonnement inbegrepen.
● Wordt op advies van de casemanager uitgevoerd en achteraf gefactureerd op basis van verrichtingen.
● Wordt op verzoek uitgevoerd en achteraf gefactureerd op basis van verrichtingen.

u de regie, wij de deskundigheid
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