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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
 
 

Registratie en beschikbaarheid Uitvoering

Beschikbaarheid professionals ArboNed 
Contractregistratie 
Registratie werknemers die ziek uit dienst gaan, tot einde Ziektewet-periode 
Registratie ziek- en herstelmeldingen 
Verzuimrapportage (onderscheid tussen werknemers in en uit dienst) 
Registratie in (medisch) re-integratiedossier 
Gegevensuitwisseling verzekeraar (afhankelijk van verzekeraar en polisvoorwaarden) 
 
 

Procesregie (door procesregisseur)

Beschikbaarheid procesregisseur 
Inplannen 1e actie ArboNed (op initiatief van procesregisseur of naar aanleiding van een mailverzoek werkgever) 
Inplannen of verzetten van vervolgactiviteiten (op initiatief van procesregisseur of naar aanleiding van een mailverzoek 
werkgever) 

Inzet, monitoren en bewaken re-integratietraject van externe partijen 
Bewaken van de uitvoering Plan van aanpak, inclusief ondersteuning werkgever en (ex-)werknemer 
Aanspreekpunt voor werkgever en (ex-)werknemer 
Sturing op verzuimduur en herstel 
Indicatie en verwijzen van interventies naar externe provider, alsmede beoordelen rapportage door bedrijfsarts 

Module eigenrisicodrager Ziektewet 2022 
Re-integratie zieke ex-werknemers
Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, zorgen 
zelf voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers 
die ziek uit dienst gaan tijdens de periode dat zij een Ziektewetuit-
kering ontvangen. ArboNed ondersteunt werkgevers tijdens deze 
periode met een gespecialiseerd team.
 
We begeleiden uw ex-werknemer tijdens de eerste twee jaar en 
zorgen voor de meest effectieve route naar duurzame re-integratie. 
Uiteraard bewaken we continu de voortgang van het herstel en 
houden de acties die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft 
nauwlettend voor u in de gaten. Afhankelijk van het moment dat uw 
werknemer uit dienst treedt, zetten wij onderstaande re-integratie-
activiteiten in. De planning wordt ook gebaseerd op de stappen 
vanuit de Wet verbetering poortwachter en acties die al eerder zijn 
uitgevoerd. Omdat u ArboNed van tevoren machtigt de poortwach-
teracties uit te voeren, zorgen wij samen met u voor een snel en 
duurzaam herstel en het voorkomen van langdurig verzuim.

Instroomcriteria
• U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.
• U accepteert de uitvoering van de re-integratieactiviteiten zoals 

weergegeven in deze aanvullende module.
• U accepteert dat de jaarlijkse fee vooraf en de uitgevoerde acti-

viteiten achteraf in rekening worden gebracht
• Ex-werknemer valt onder de verantwoordelijkheid van de werk-

gever tijdens de periode dat hij een Ziektewet- uitkering ont-
vangt.

• Uw werknemer is niet meer bij u in dienst.

U betaalt een jaarlijkse fee (afhankelijk van uw bedrijfsgrootte) 
voor de registratie, regie en beschikbaarheid. Uitgevoerde activitei-
ten worden achteraf gefactureerd. Zo blijven de kosten overzichte-
lijk.

 Uitvoering van de activiteiten die opgenomen zijn in de jaarlijkse fee. 
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Module eigenrisicodrager Ziektewet 2022

Uurtarieven

Procesregisseur € 142,75

Bedrijfsarts € 216

Arbeidsdeskundige € 189

Bedrijfsmaatschappelijk werker € 154

Juridisch adviseur € 146

 Uitvoering activiteiten op machtiging van werkgever, zonder dat ArboNed vooraf om toestemming hoeft te vragen. Activiteiten worden achteraf gefactureerd.
- Uitvoering activiteiten niet op machtiging werkgever. Facturatie in afstemming met opdrachtgever.

Alle genoemde tarieven zijn vermeld exclusief BTW en per stuk, tenzij anders vermeld. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. Wanneer annulering van een spreekuur 
of consult te laat plaatsvindt (uiterlijk 24 uur van tevoren), dan brengen wij de uren en eventueel gemaakte kosten in rekening. Uitsluitend de Algemene voorwaarden 
ArboNed BV zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30 12 09 94.

Verzuimbegeleiding en re-integratie tijdens 1e en 2e jaar (voor zieke ex-werknemers) Uitvoering     Tarief activiteiten

Dossiercheck door procesregisseur bij uitdiensttreding  € 69,75

Telefonisch (voor)overleg met werkgever door procesregisseur  uurtarief

Telefonisch consult met werknemer door procesregisseur  € 48,25

Voorbereiding spreekuur (bij eerste spreekuur ≥ 6 weken verzuim)  € 104,75

Opstellen probleemanalyse en advies en concept Plan van aanpak  € 285,50

Periodieke evaluatie Plan van aanpak  €  108

Second opinion op verzoek van werknemer uitgevoerd door een BIG-geregistreerde bedrijfsarts van de 
Landelijke poule bedrijfsartsen (www.bedrijfsartsensecondopinion.nl)

 €  525,75

Ondersteuning procesregisseur bij het opstellen van het Plan van aanpak tussen werkgever en (ex-)werknemer.  uurtarief

Inhoudelijke beoordeling en beantwoording door procesregisseur of bedrijfsarts van een telefonische- of via mail 
gestelde (aanvullende) vraag of verkregen informatie van werkgever

 uurtarief

Eerstejaarsevaluatie  € 324

Voorbereiding spreekuur (na een eerstejaarsziektewet beoordeling door UWV)  € 104,75

Ondersteuning bij WIA-aanvraag UWV  €  498

Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen (vergelijkbaar met Functionele mogelijkhedenlijst), exclusief 
spreekuur

 € 68,75

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

 € 143,75

Verwerken en beoordelen van ontvangen informatie van huisarts/specialist  € 72

Overleguren bedrijfsarts - uurtarief

Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek (inclusief kansencheck) - offerte

Contact procesregisseur met interne of externe provider naar aanleiding van verwijzing interventie  uurtarief

Ondersteuning en advies procesregisseur inzake financieringsmogelijkheden interventies - uurtarief

Beoordelen rapportage interventie van interne of externe provider door bedrijfsarts  uurtarief

Interventie en aanvullende behandeltrajecten (bijvoorbeeld psychosociale begeleiding, mediation) - offerte

Periodiek dossieroverleg tussen werkgever en procesregisseur - uurtarief
 

Extra dienstverlening 

Informatie-uitwisseling met SVPay (indien van toepassing): ziek- en hersteldmeldingen, mutaties en maatregelen. 
Zowel schriftelijk, mondeling als invoer in registratiesysteem SVPay door procesregisseur

 uurtarief

Service call (vier weken voor datum uitdiensttreding) - € 36

Ondersteuning bij opvragen informatie UWV (verzoek beslissing Ziektewet-uitkering, beschikkingsaanvragen, 
herbeoordeling UWV) - uurtarief

Beroep en bezwaar naar aanleiding van beslissing UWV door artsgemachtigde of
medisch-juridisch adviseur - uurtarief

Uitvoering Ziektewet-administratie door SV Pay:
• Vaststellen recht en hoogte uitkering
• Voeren uitkeringsadministratie (inclusief loonstrook)
• Verwerken mutaties en maatregelen ArboNed
• Melding UWV

offerte

http://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl

