Prijslijst 2022
Assist
Assist
Assist
Basis
uitgebreid compleet
prijs per persoon per jaar € 35,50
€ 82,50 € 135,00
Inbegrepen in Abonnement
Assist Verzuim Systeem (AVS)
Gratis gebruik van onze online verzuimapplicatie AVS
Reminder via email van verplichte activiteiten in het kader van de WVP
Onbeperkt verzuimstatistieken vanuit AVS
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Prijs losse verrichting
Verzuimbegeleiding
Vaste casemanager
Onbeperkt verwerken van ziek- en herstelmeldingen
Telefonische intake tussen casemanager en werknemer/werkgever
Melding beroepsziekten en signalering regressituaties
Interventieadvies bij dreigend langdurig verzuim
Signaal frequent verzuim
Melding vangnetters en 42e weeksmelding aan UWV
Telefonische contacten tussen casemanager en werkgever / werknemer
/ curatieve sector gedurende de ziekmelding en voor maximaal 104
€ 30,50 per 15 min.
weken*
Telefonisch contact geen gehoor
€ 14,50
Contact administratief

€ 30,50 per 15 min.

Versturen verzekeraarsrapport aan verzuimverzekeraar

€ 30,50

Direct versturen van ziek- en herstelmeldingen aan verzuimverzekeraar € 14,00
Opvragen informatie curatieve sector door Casemanager

€ 30,50 per 15 min.

Kosten informatie curatieve sector

Deskundigentarief

Opstellen concept Plan van Aanpak door Casemanager (telefonisch)

€ 80,50

Poortwachtergarantie
Opstellen Bijstelling/Evaluatie PvA door Casemanager (telefonisch)

€ 66,50

Opstellen Eerstejaarsevaluatie door Casemanager (telefonisch)

€ 92,50

Register Casemanager (extra inzet)

€ 125,00 per uur

✓
✓

Bedrijfsarts / Praktijkondersteuner Bedrijfsarts
Uitnodiging en planning spreekuur bedrijfsarts
Probleemanalyse inclusief consult in het kader van de Wet Verbetering
Poortwachter (WVP)
Bijstelling probleemanalyse in het kader van de WVP**

€ 26,50
€ 260,00
€ 187,50

Eerste consult bedrijfsarts (45 minuten)**

€ 172,50

Vervolgconsult bedrijfsarts**

€ 115,00

Consult bedrijfsarts Complex**

€ 230,00

Consult bedrijfsarts opstellen inzetbaarheidsprofiel**

€ 230,00

Consult bedrijfsarts opstellen Actueel oordeel WIA-aanvraag of ziek uit
dienst inclusief medische anamnese**
Overleg bedrijfsarts met werkgever / curatieve sector**
Bezoek werkplek op verzoek bedrijfsarts, overleg bedrijfsarts met
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, opsporen,
onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten,
arbeidsomstandigheden spreekuur / preventief consult (exclusief
reistijd en reiskilometers)
Second opinion

€ 345,00
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€ 57,50 per 15 min.

✓
✓

€ 230,00 per uur

✓

€ 230,00 per uur

Kosten bedrijfsarts (extra inzet)

€ 230,00 per uur

No show bedrijfsarts

De kosten van de betreffende verrichting

Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Prijslijst 2022
Eerste consult Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (45 minuten)***

€ 129,00

Vervolgconsult Praktijkondersteuner Bedrijfsarts ***

€ 86,00

Overleg Praktijkondersteuner Bedrijfsarts met werkgever /
casemanager***
Kosten Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (extra inzet)
No show Praktijkondersteuner
Bedrijfsarts
Inzet Arbo business partner
Strategisch advies, beleidsvraagstukken, sparringpartner op locatie,
periodiek overleg verzuim, re-integratie en preventie, SMT,
dossiercontroles

€ 43,00 per 15 min.

✓
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€ 172,00 per uur
De kosten van de betreffende verrichting

€ 137,50 per uur

Inzet Arbodeskundige
Driegesprek, frequent verzuimgesprek door arbodeskundige bij
werkgever (inclusief verslaglegging, reistijd en reiskilometers, exclusief
voorbespreking werkgever en werknemer)
Driegesprek, frequent verzuimgesprek door arbodeskundige bij
werkgever (inclusief voorbespreking werkgever en werknemer,
verslaglegging, reistijd en reiskilometers)
Kosten arbodeskundige (extra inzet)
No show arbodeskundige
Inzet Arbeidsdeskundige
Arbeidsdeskundig onderzoek zonder eerstejaarsevaluatie
Loonwaarde onderzoek of Arbeidsmogelijkheden onderzoek
Werkplekonderzoek
Kosten arbeidsdeskundige
No show arbeidsdeskundige
Inzet Kerndeskundigen
Kosten arbeidshygiënist
Kosten A&O Deskundige
Kosten Hoger Veiligheidskundige
No show kerndeskundigen

€ 385,00

€ 495,00
€ 150,00 per uur
De kosten van de betreffende verrichting

€ 1.160,00
€ 699,50
offerte
€ 150,00 per uur
De kosten van de betreffende verrichting

€ 155,00 per uur
€ 155,00 per uur
€ 155,00 per uur
De kosten van de betreffende verrichting

Inzet interventiepartijen
Huisbezoek controleur exclusief reiskosten aangevraagd voor 10.30 uur € 65,00
Huisbezoek controleur exclusief reiskosten aangevraagd na 10.30 uur
€ 92,50
Inzet vertrouwenspersoon

offerte

Opstellen of toetsen Risico Inventarisatie & Evaluatie

offerte

Preventief Medisch Onderzoek

offerte

Keuringen

offerte

Diverse trainingen: verzuimtraining leidinggevenden,
preventiemedewerker of maatwerk

offerte

Overig
Reistijd

Deskundigentarief

Reiskilometers

€ 0,38 per kilometer

* hiervoor is een tijdsbesteding van 15 minuten in de abonnementen Assist Uitgebreid en Compleet begrepen, inclusief eventuel e voorbereiding uitvoeren en
verslaglegging. Het meerdere wordt apart gefactureerd volgens het geldende tarief.
** Inzet van de Bedrijfsarts/Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering
Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet geïnitieerd wordt door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra
inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op deze prijslijst.
*** De inzet van de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts in plaats van de bedrijfsarts wordt door Assist Verzuim gedaa n op basis van vooraf opgestelde protocollen.

Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

