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Arbocontracten 2023

Verzuimbegeleiding

€45,00 €171,00Prijs per medewerker per jaar €101,00

Basis Uitgebreid Compleet

Bij minder dan 10 medewerkers kan alleen het basis abonnement gekozen worden. Dossiers die overgenomen worden, worden
conform basis abonnement gefactureerd (ongeacht keuze abonnement).

Vaste casemanager

Vaste bedrijfsarts

Vaste praktijk ondersteuner bedrijfsarts (POB)

Onbeperkt verwerken van ziek- en
herstelmeldingen

Signalering verhaalsrecht bij derden (REGRES)

Interventieadvies bij dreigend langdurig verzuim

Signaal frequent verzuim

Melding langdurig verzuim naar UWV, ziek uit
dienst of vangnet meldingen**

Telefonische intake tussen casemanager en
werknemer/werkgever

Melding beroepsziekten en signalering
regressituaties

Interventieadvies bij dreigend langdurig verzuim

Telefonische contact tussen casemanager met
werkgever / werknemer  (per 15 min.)

Telefonisch contact met UWV (per 15 min.)

Telefonisch contact met medewerker 2x geen
gehoor

Opstellen concept Plan van Aanpak (30 min.)**

Opstellen vraagstelling t.b.v. bedrijfsarts of POB

Opstellen concept evaluatie PvA **

Opstellen concept eerstejaarsevaluatie **

* Eenmalige verplichte kosten
** Op verzoek opdrachtgever
Prijzen exclusief B.T.W. 2



Bedrijfsarts/praktijkondersteuner bedrijfsarts

€45,00 €171,00Prijs per medewerker per jaar €101,00

Basis Uitgebreid Compleet

Arbeidsomstandigheden spreekuur bedrijfsarts
 (30 min)

Poortwachtersgarantie

Probleemanalyse inclusief consult in het kader 
van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

Bijstelling probleemanalyse in het kader 
van de WVP

Eerste consult bedrijfsarts (45 minuten)

Opstellen probleemanalyse (administratief)

Vervolgconsult bedrijfsarts

Consult bedrijfsarts lang of met tolk

Consult bedrijfsarts opstellen
inzetbaarheidsprofiel

Consult bedrijfsarts opstellen Actueel oordeel WIA-
aanvraag of ziek uit dienst inclusief medische anamnese

Melding beroepsziekten

Overleg bedrijfsarts met werkgever / curatieve
sector (per 15 min.)

uurtarief uurtarief

Eerste consult POB (45 minuten)

Vervolgconsult POB (30 min.)

Overleg POB met werkgever en/of casemanager
(per 15 min)

Overleg met OR, SMT etc. op locatie (tijd conform
uurtarief deskundige excl. reistijd en kilometers)**

uurtarief uurtarief uurtarief

Second opinion (bedrijfsarts) uurtarief uurtarief uurtarief

No show bedrijfsarts tarief verrichting tarief verrichting tarief verrichting

No show Praktijkondersteuner Bedrijfsarts tarief verrichting tarief verrichting tarief verrichting

Kosten informatie opvragen curatieve sector doorbelasting doorbelasting doorbelasting

* Eenmalige verplichte kosten
** Op verzoek opdrachtgever
Prijzen exclusief B.T.W. 
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Administratie

€45,00 €171,00Prijs per medewerker per jaar €101,00

Basis Uitgebreid Compleet

Contact met UWV of curatieve sector (per 15 min.)

Uitnodiging en planning spreekuur 
bedrijfsarts of POB

Verzuimrapportages

Verzuim Systeem

Signalering wettelijke taken

Reminder via email van verplichte activiteiten in
het kader van de WVP

Berichten uitwisselen tbv verzuimdossier in
beveiligde omgeving

Prijs per opgevoerd verzuimdossier, één persoon
 = 1 verzuimdossier (obv nacalculatie per jaar)

€12,50 €6,50

Eenmalige inrichtingskosten* €450,00 €450,00 €450,00

* Eenmalige verplichte kosten
** Op verzoek opdrachtgever
Prijzen exclusief B.T.W. 
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Tarieven behorende bij basis en uitgebreid 2023

Verzuimbegeleiding Prijs (excl. B.T.W.)

* Eenmalige verplichte kosten
 ** Op verzoek opdrachtgever

Arbeidsomstandigheden spreekuur bedrijfsarts (30 min) €138,86

Bijstelling probleemanalyse in het kader van de WVP €138,86

Consult bedrijfsarts lang of met tolk €208,29

Consult bedrijfsarts opstellen Actueel oordeel WIA-aanvraag of ziek uit dienst
inclusief medische anamnese

€416,58

Consult bedrijfsarts opstellen inzetbaarheidsprofiel €277,72

Eerste consult bedrijfsarts (45 minuten) €208,29

Eerste consult POB (45 minuten) €142,31

Kosten informatie opvragen curatieve sector doorbelasting

Melding langdurig verzuim naar UWV, ziek uit dienst of vangnet meldingen** €20

No show bedrijfsarts
tarief ingeplande

verrichting

Opstellen concept eerstejaarsevaluatie ** €128,25

Opstellen concept evaluatie PvA ** €57,24

Opstellen concept Plan van Aanpak (30 min.)** €85,86

Opstellen probleemanalyse (administratief) €138,86

Opstellen vraagstelling t.b.v. bedrijfsarts of POB €42,93

Overleg bedrijfsarts met werkgever / curatieve sector (per 15 min.) €69,43

uurtarief
Overleg met OR, SMT etc. op locatie (tijd conform uurtarief deskundige excl.
reistijd en kilometers)**

Overleg POB met werkgever en/of casemanager (per 15 min) €47,44

Poortwachtersgarantie n.v.t.

Probleemanalyse inclusief consult in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) €277,72

Second opinion (bedrijfsarts) uurtarief

Telefonisch contact met medewerker 2x geen gehoor €12,50

Telefonisch contact met UWV (per 15 min.) €43,00

Telefonische intake tussen casemanager en werknemer/werkgever €43,00

Vervolgconsult bedrijfsarts €138,86

Vervolgconsult POB (30 min.) €94,87

No show Praktijkondersteuner Bedrijfsarts
tarief ingeplande

verrichting

Telefonische contact tussen casemanager met werkgever / werknemer  (per 15 min.) €57,24
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Tarieven behorende bij basis en uitgebreid 2023

Administratie Prijs (excl. B.T.W.)

* Eenmalige verplichte kosten
 ** Op verzoek opdrachtgever

Contact met UWV of curatieve sector (per 15 min.) €25,18

Uitnodiging en planning spreekuur bedrijfsarts of POB €28,62

Risico Inventarisatie en Evaluatie offerte

PMO offerte

Werkplek onderzoek offerte

Vertrouwenspersoon offerte

Dashboarding (verzuim) data via Power BI offerte

Verzuimverzekering Prijs (excl. B.T.W.)

Versturen verzekeraarsrapport aan verzuimverzekeraar per rapportage** €32,50

Direct versturen van ziek- en herstelmeldingen aan verzuimverzekeraar** €15,00

Verzuim Systeem Prijs (excl. B.T.W.)

Eenmalige inrichtingskosten €450,00

Prijs per opgevoerd verzuimdossier, één medewerker = 1 verzuimdossier (obv
nacalculatie per jaar) Basis

€12,50

Prijs per opgevoerd verzuimdossier, één medewerker = 1 verzuimdossier (obv
nacalculatie per jaar) Uitgebreid

€6,50

Overige dienstverlening Prijs (excl. B.T.W.)

Arbeidsdeskundig onderzoek offerte

2e spoor re-integratie offerte

Reistijd Prijs (excl. B.T.W.)

50% reistijd van deskundige bij reis > 60 kilometer heen en terug uurtarief

Per kilometer €0,30
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0573 21 50 51

info@vitaalarbo.nl

Walderstraat 39
7241 BH Lochem

vitaalarbo.nl

tel:0573215051
mailto:info@vitaalarbo.nl
http://vitaalarbo.nl/

