TARIEVEN VERZUIMBEGELEIDING
EBEX
KEUZE UIT 2 PAKKETTEN

VERRICHTINGEN PAKKET

Bij EBEX, onderdeel van De Verzuimeconoom, kunt u
voor verzuimbegeleiding WvP (eerste 2 jaar van ziekte)
kiezen uit All-in dienstverlening of dienstverlening
op verrichtingenbasis. Onze dienstverlening is in beide
pakketten identiek, het verschil zit in de facturering.

Bij dienstverlening op verrichtingenbasis betaalt u per
werknemer een vast laag instaptarief. De meeste
verrichtingen die wij voor u uitvoeren volgens het pakket
krijgt u dan apart gefactureerd.

ALL-IN PAKKET
Bij All-in dienstverlening betaalt u een vast bedrag per
werknemer per jaar, ongeacht hoe vaak wij daarvoor in
actie moeten komen. Bij dit pakket weet u qua kosten
precies waar u aan toe bent. Ook de arbeidsdeskundige
dienstverlening en een masterclass verzuim voor onze
nieuwe klanten is inbegrepen bij dit pakket. Daarnaast
speelt de financiële draagkracht van de onderneming een
rol in de keuze. De meeste interventies worden wel extra in
rekening gebracht.

De keuze tussen een All-in of verrichtingen pakket is
afhankelijk van het aantal werknemers en
het verzuim binnen de onderneming en waar u zich goed
bij voelt.

TARIEVEN
•

•

In dit document ziet u de inhoud en tarieven per
pakket. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en
gelden voor 2021;
Uurtarieven: de geldende uurtarieven worden
afgerekend o.b.v. werkelijk bestede tijd.

Basiscontract:
In het abonnement is de vrije toegang tot de werkplek op initiatief van de bedrijfsarts opgenomen. Dat geldt ook voor het preventief spreekuur en melding beroepsziekte.
Niet in het abonnement opgenomen: de overige activiteiten binnen het basiscontract. Deze worden op verzoek geoffreerd en achteraf in rekening gebracht, tenzij anders is
overeengekomen. Hierbij gaat het om de volgende dienstverlening:
•
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
•
Overleg op verzoek van werkgever, OR of medezeggenschapsraad
•
Training van verplicht aan te stellen preventiemedewerker(s)
De Verzuimeconoom beschikt over een onafhankelijke klachtenregeling.

Verzuimbegeleiding Wet verbetering Poortwachter (WvP)
gedurende eerste 2 jaar van ziekte
Tarief per werknemer per jaar
Verzuimbegeleiding
Telefonische informatie-inwinning bij werkgever n.a.v. ziekmelding < 8
werkdagen, indien nodig d.m.v. Triage** (Triage: factuur bij verrichtingenpakket)
O.a. signalering frequent verzuim, Plan van Aanpak, 42e-weeksmelding**

All-in
pakket
€ 115,-

Verrichtingen
pakket
€ 19,00

door*
VR/ CMtd

/

VR

/uurtarief
uurtarief

Huisbezoek verzuimbegeleider: in overleg met verzuimregisseur

VR

Vervroegd (<3 weken) spreekuurconsult bij frequent verzuim**
1ste spreekuurconsult na 3 weken

BA/CMtd
BA/CMtd

offerte

offerte
uurtarief
uurtarief

Alle vervolgconsulten t.b.v. reguliere verzuimbegeleiding

BA/CMtd

uurtarief

Schriftelijke terugkoppeling spreekuurconsulten

BA/CMtd

Werkzaamheden t.b.v. verzuimbegeleiding en uitvoering WvP

VR

uurtarief

Werkzaamheden t.b.v. inzetten interventies en afstemmen
vergoedingsmogelijkheden
Telefonisch overleg op vastgestelde tijden over lopende gevallen

VR

uurtarief

VR

uurtarief

Signalering verhaalsrecht loon -en letselschade door derden (met toestemming
van werknemer)
Second opinion beoordeling (spreekuurconsult) door onafhankelijke bedrijfsarts
(alleen aan te vragen door werknemer)
Second opinion uitvoering
Werkplekbezoek op initiatief bedrijfsarts n.a.v. casus

VR

Opvragen en beoordelen medische informatie bij derden**
Melden beroepsziekten

BA
BA

uurtarief

Opstellen probleemanalyse en advies, excl. spreekuurconsult**

BA

uurtarief

Opstellen functionele mogelijkhedenlijst (FML), excl. spreekuurconsult**

BA

uurtarief

Opstellen re-integratieverslag (RIV), excl. spreekuurconsult**

BA

uurtarief

Spreekuur probleemanalyse, FML, RIV**

BA

uurtarief

Ondersteuning bij WIA-aanvraag, re-integratiedossier en -verslag

VR

uurtarief

Arbeidsomstandigheden- en preventiespreekuurconsult**

BA

uurtarief

Overdracht medisch dossier, per stuk
Arbeidsdeskundig onderzoek

BA
AD

€ 38,-

€ 38,€ 1.095,-

Bedrijfsarts, op basis van werkelijk bestede tijd

BA

€ 202,-

€ 202,-

Verzuimregisseur, op basis van werkelijk bestede tijd
Systemen

VR

€ 117,-

€ 117,-

BA
BA
BA

uurtarief
€ 404,50

€ 404,50
uurtarief

Uurtarieven

toegang tot systemen voor ziek- en herstelmelden, verzuimstatistiek etc.
Op aanvraag toezenden verzuimanalyse

VR

: inclusief
*: BA = Bedrijfsarts, VR = Verzuimregisseur, AD = Arbeidsdeskundige
**: bij een ziekmelding voeren wij deze activiteiten uit zonder uw toestemming vooraf
Let op: Geplande afspraken kunt u uiterlijk 48 uur van tevoren annuleren. Bij annulering <48 uur of bij no-show van uw medewerker betaalt u het normale
verrichtingentarief, ook als u gebruik maakt van het All-in pakket. Alle genoemde tarieven gelden voor 2021 en zijn per werknemer per jaar, exclusief BTW.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Op al onze diensten zijn onze voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op
https://www.deverzuimeconoom.nl/downloads/algemene-voorwaarden
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