
VERRICHTINGENLIJST 2020

prijs per activiteit (als niet inbegrepen 
in module)

Rijbewijs
Keuringen (taxipas, chauffeur, rijbewijs groot) uurtarief € 202,00
Keuringen Medibus uurtarief € 202,00
Activiteiten bij verzuim -vanaf week 1
Telefonisch overleg met de werkgever € 94,50
Huisbezoek aan medwerker (lekencontrole) op verzoek van de werkgever na 
akkoord re-integratiespecialist

€ 75,00

Probleemanalyse en plan van aanpak
Opstellen van probleemanalyse (inclusief gesprek Medisch Verzuimbegeleider 
of bedrijfsarts)

€ 141,00

Telefonisch overleg met de werkgever € 94,50
Spreekuur en inzet bedrijfsarts
Opstellen Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) uurtarief € 189,00
Opvragen medische informatie € 35,00
Beoordelen medische informatie uurtarief € 189,00

Verrichtingen
Spreekuur voor evaluatie van de belastbaarheid van de medewerker € 110,00

Spoedspreekuur op verzoek werkgever door Medisch Verzuimbegeleider € 141,00

Spreekuur actueel oordeel ziek uit dienst € 165,00
Spreekuur actueel oordeel WIA-aanvraag € 165,00
Administratieve activiteiten
No shows: niet op tijd (= binnen 48 uur) afgemelde spreekuren en andere 
geplande activiteiten, inclusief geen contact met medewerker naar aanleiding 
van een geplande telefonische diagnose

tarief activiteit

Wijzigingen Arbowet 2017
Bezoek bedrijfsarts werkvloer (op initiatief bedrijfsarts) uurtarief € 189,00 (bezoek + reistijd)
Bezoek bedrijfsarts werkvloer (op initiatief werkgever) uurtarief € 189,00 (bezoek + reistijd)

Telefonisch overleg met preventiemedewerker of lid ondernemingsraad € 69,50

Risico-inventarisatie en -evaluatie maatwerk op basis van offerte
Training preventiemedewerker € 595,00

Second opinion bedrijfsarts op basis van procedure coördinatiepunt OVAL uurtarief € 169,00 (bezoek + reistijd)

Aanvullende dienstverlening
Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) uurtarief € 202,00
Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uurtarief € 202,00
Telefonisch advies over verzuimvraagstukken en de praktische omgang met 
wetgeving over ziekte en arbeidsongeschiktheid

uurtarief € 110,00

Scan Duurzame Inzetbaarheid met adviesrapport € 535,00
Begeleiding bij Duurzame Inzetbaarheid door duurzame 
inzetbaarheidsspecialist (Tips and tricks, hulp bij inzetten juiste interventies of 
volledige begeleiding van DI-traject.)

uurtarief € 130,00

Verzuimtraining voor leidinggevenden maatwerk op basis van offerte
Uurtarieven
Re-integratiespecialist € 110,00
Specialist Duurzame inzetbaarheid € 133,00
Bedrijfsarts € 189,00
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