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Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA, hebben een 
reintegratieverplichting van (ex-)werknemers gedurende de WGA-
periode. ArboNed ondersteunt werkgevers in deze periode met een
gespecialiseerd team van deskundigen, waarbij de procesregis-
seur uw vaste aanspreekpunt is. We begeleiden uw werknemer en 
adviseren u tijdens het 3e t/m (maximaal) het 12e ziektejaar.

We monitoren het verloop van het herstel en houden de acties en
wettelijke voorschriften voor u in de gaten. Ook communiceren we
met uw WGA-verzekeraar over aanvragen voor herbeoordelingen,
we beoordelen de UWV-beschikking, ondersteunen bij bezwaar- en
beroepsprocedures en adviseren over financieringsmogelijkheden
van bijvoorbeeld interventietrajecten. Zo zorgen we voor de meest
effectieve route naar duurzame re-integratie.

De kosten van onze dienstverlening zijn afhankelijk van de 
activiteiten die u door ArboNed wil laten uitvoeren: vroegtijdige 
WGA risico-inschatting, toetsing van de WIA-instroom en WGA
re-integratieactiviteiten vanaf het 3e ziektejaar. Afhankelijk van uw

keuze zetten wij onze dienstverlening in. U betaalt een jaarlijkse fee
(afhankelijk van uw bedrijfsgrootte) voor de registratie, regie en
beschikbaarheid en uitgevoerde activiteiten worden achteraf 
gefactureerd. Zo blijven de kosten overzichtelijk.

De planning wordt gebaseerd op de datum van de ziekmelding die 
u doorgeeft en op de status van het verzuimtraject. Omdat u 
ArboNed machtigt diverse activiteiten direct uit te voeren zorgen 
we samen met u voor een optimale re-integratiebegeleiding van uw 
(ex-)werknemer én schadelastreductie tijdens de WGA-periode.

Instroomcriteria
• U bent eigenrisicodrager voor de WGA.
• (Ex-)werknemer valt onder de verantwoordelijkheid van de werk-

gever gedurende de periode dat hij een WGA-uitkering ontvangt.
• U accepteert dat ArboNed de afgesproken 

re-integratieactiviteiten op machtiging uitvoert.
• U accepteert dat de jaarlijkse fee vooraf en de uitgevoerde 

activiteiten achteraf in rekening worden gebracht.

Jaarlijkse fee voor registratie, beschikbaarheid en procesregie Fee

1 - 15 werknemers € 50

16 - 35 werknemers € 100

36 - 100 werknemers € 300

101 - 250 werknemers € 500

251 - 500 werknemers € 750

501 - 1.000 werknemers € 1.000

1.001 werknemers of meer € 1.500

Kiest u alleen voor uitvoering van de WGA Risico-inschatting en bent u al klant van ArboNed voor
de reguliere verzuimbegeleiding, dan is de jaarlijkse fee niet van toepassing.

Registratie, beschikbaarheid en procesregie (door procesregisseur)

Registratie contract 
Registratie (lopende) WGA meldingen 
Beschikbaarheid vaste procesregisseur voor werkgever, (ex-)werknemer en verzekeraar 
Registratie in (medisch) re-integratiedossier 
Gegevensuitwisseling met verzekeraar WGA (afhankelijk van verzekeraar en polisvoorwaarden) 
Inzet, monitoren en bewaken reïntgratietrajecten van externe partijen inclusief onderzoek en advies
inzake financieringsmogelijkheden verzuim en WGA verzekeraar 

Vraagbaak en aanspreekpunt voor werkgever en (ex-)werknemer 
Initiëren (vervolg)activiteiten 
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WGA Risico-inschatting: start van de 12-jaars dienstverlening Uitvoering Tarief

Week 42 en 78: WGA RisicoScan  € 105
 
 

Toetsing WIA instroom Uitvoering Tarief

WGA intake: opvragen UWV-beschikking, trajectmonitoring en communicatie belanghebbenden    € 128,75

Beoordeling beschikking UWV: instellen bezwaarprocedure
Onderstaande stappen vinden plaats afhankelijk van de beoordeling van de beschikking en het verwachte succes.

 € 402

• Stap 1: Instellen, uitwerken en begeleiden bezwaarcasus - € 935

• Stap 2: Inzet jurist: dossierstudie, opstellen adviesrapportage bezwaar, contact werkgever,  
(ex-)werknemer, UWV en andere belanghebbenden

- € 935

• Stap 3: Bijwonen hoorzitting door jurist of (bezwaar) verzekeringsarts* - € 935

Beoordeling beslissing op bezwaar: instellen beroepsprocedure
Onderstaande stappen vinden plaats afhankelijk van de beoordeling van de beslissing en het verwachte succes.

 € 402

• Stap 1: Inzet jurist: dossierstudie en beoordeling beslissing op bezwaar - € 402

• Indien geïndiceerd stap 2: Instellen, uitwerken en begeleiden beroepzaak - € 935

• Indien geïndiceerd stap 3: Inzet verzekeringsarts: dossierstudie, opstellen adviesrapportage beroep, 
contact werkgever / werknemer, UWV en andere belanghebbenden

- € 935

• Indien geïndiceerd stap 4: Inzet jurist: voorbereiden en bijwonen hoorzitting - € 875

 

WGA Verzuimbegeleiding- en re-integratieactiviteiten Uitvoering               Tarief

WGA Plan van aanpak  € 128,75

Periodieke evaluatie: WGA Plan van aanpak  € 100,50

Inzet juridisch adviseur: beoordeling indicatie voor herbeoordeling
Onderstaande stappen vinden plaats afhankelijk van de herbeoordeling van de beschikking en het verwachte succes.

 € 402

• Stap 1: Aanvragen herbeoordeling en traject begeleiden  € 134

• Stap 2: Inzet (claim)arbeidsdeskundige: dossierstudie, onderbouwing herbeoordelingsverzoek, beoordelen nieuwe 
herbeoordeling, contact werkgever, (ex-)werknemer en overige belanghebbenden

€ 1.365

• Stap 3: Inzet (claim)arbeidsdeskundige: Persoonlijk gesprek met werkgever en (ex-)werknemer € 820

• Stap 4: Medische (her)beoordeling (locatie ArboNed)  € 198

Overleg werkgever met procesregisseur  Uurtarief

Lijst arbeidsmogelijkheden en beperkingen, exclusief spreekuur  € 66

Verwerken en beoordelen van door ArboNed opgevraagde informatie van huisarts/specialist 
(inclusief factuur huisarts/specialist)

 € 154

Verwerken en beoordelen van ontvangen informatie van huisarts/specialist  € 66

Interventies en aanvullende behandeltrajecten (bijvoorbeeld psychosociale begeleiding, mediation) - Offerte

Reïntegratietraject 2e en 3e spoor - Offerte

Extra inzet (claim)arbeidsdeskundige - Uurtarief

Handhaving afspraken in verband met uitkering of sanctiemogelijkheden - Uurtarief

Ondersteuning inrichting zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) - Uurtarief

Instellen bezwaar- en beroepsprocedure op basis van de beschikking UWV: stappen en tarieven zoals onder 
‘Toetsing WIA Instroom’ vermeld
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Uurtarieven

Procesregisseur € 134

Bedrijfsarts € 203

(bezwaar) Verzekeringsarts € 203

Juridisch adviseur WGA € 137

(claim) Arbeidsdeskundige € 178

Bedrijfsmaatschappelijk werk € 145

* Slechts noodzakelijk in ongeveer 20% van de toegekende bezwaarzaken.

 Activiteiten die opgenomen zijn in de jaarlijkse fee.

 Uitvoering van de activiteit op machtiging van de werkgever, zonder dat ArboNed vooraf om toestemming hoeft te vragen. Activiteiten worden achteraf

gefactureerd op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde tijdsbesteding van de desbetreffende professional.

- Uitvoering van de activiteit vindt niet plaats op basis van de machtiging van de werkgever. Inzet vindt uitsluitend plaats na afstemming met de werkgever.
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