ArboBenefits Pakket 32,50
Prijs per medewerker per jaar

ACTIVITEITEN
Afname verzuimapplicatie
Inrichting verzuimapplicatie (organisatiestructuur)
Levering verzuimoverzicht eenmaal per kwartaal
CASE MANAGEMENT
Uitvoering eerste telefonische diagnose en initieren
activiteiten (uiterlijk dag 5)
Signalering frequent verzuim (per e-mail); 4e ziekmelding binnen een jaar
Bewaken verzuimtra ject
Initieren vervolgactiviteiten
Bewaken van de uitvoering van het plan van aanpak
en het onderhouden van contacten met werkgever en
werknemer hierover
Dossiercheck 18e week
Regelen van interventies
Afstemmen van vergoedingsmogelijkheden met de
verzuimverzekeraar (als deze er is)
Bewaken voortgang en kwaliteit interventies
Contactpersoon en vraagbaak voor werkgever en
werknemer (en eventueel verzuimverzekeraar)
ACTIVITEIT EERSTE VERZUIMWEEK
Vooroverleg werkgever (op verzoek)
Terugkoppeling aan werkgever
Spoedspreekuur op verzoek van werkgever aanvragen
voor 09.30 uur
Huisbezoek op verzoek van werkgever, aanvraag voor
09.30 (gebruik naar redelijkheid)
Spoedhuisbezoek op verzoek werkgever (op dezelfde
dag uitgevoerd)

Basis +
Verrichtingen

✓
✓

losse
activiteiten
per uur
éénmalig

250,--

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

90,-90,--

-

195,--

-

195,--

-

210,--

Faas Eliaslaan 5, Postbus 226 3740 AE Baarn, Tel. +31 (0)35 5488040, Email: info@arbobenefits.nl
www.arbobenefits.nl

Vervolg ArboBenefits Pakket
ACTIVITEITEN
VERZUIMBEGELEIDING GEDURENDE EERSTE
EN TWEEDE ZIEKTEJAAR
Arbeidsomstandighedenspreekuur met casemanager
of bedrijfsarts
Eerste spreekuur verzuimbegeleiding in de 3e week
Opstellen probleemanalyse en advies en concept
voor het plan van aanpak (week 6), zonodig inclusief
spreekuur verzuimbegeleiding
Frequente periodieke evaluatie plan van aanpak,
inclusief spreekuur verzuimbegeleiding
Eerstejaarsevaluatie
Ondersteuning bij re-integratiedossier -en verslag
Ondersteunen van werkgever en werknemer bij het
opstellen (en eventueel bijstellen) van het plan van
aanpak
Re-integratieverslag (uit dienst bij ziekte)
“No shows”: niet op tijd (binnen 24 uur) afgemelde
spreekuren en geen gehoor bij telefonische diagnose

Basis +
Verrichtingen

-

90,- / 165,-

-

90,-

-

90,-

-

90,90,90,-

-

90,-

-

90,tarief
activiteit
tarief wordt
vooraf
besproken
90,tarief wordt
vooraf
besproken

-

Arbeidsdeskundig onderzoek

-

Opvragen informatie huisarts/specialist
Interventietra jecten (psychisch en fysiek,
arbeidsdeskundige, bedrijfsmaatschappelijk
werk, mediation etc.)

-

AANSLUITING EN REGISTRATIE
Registratie ziek- en herstelmeldingen
Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade door
schuld derden, na toestemming van uw werknemer
Toegang tot verzuimapllicatie om verzuimacties te
volgen (leesrechten)
Signalering samengesteld verzuim, vangnet en zwangerschap, na toestemming van de werknemer voor
zover bekend
Doorgeven verplichte ziekmelding aan
UWV in de 42 week
Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en aan
werkgever, na toestemming van werknemer
Periodieke nieuwsbrief
Calamiteitenservice: voor het melden van calamiteiten
en eerste (telefonische) opvang
Gegevensuitwisseling met de verzuimverzekeraar

losse
activiteiten
per uur

-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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