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In onderstaande tabel ziet u welke activiteiten ArboNed uitvoert binnen het Extra abonnement voor een 
adequate verzuimaanpak. Voor de aanvullende activiteiten die wij uitvoeren, ontvangt u een factuur. Wilt u 
meer informatie over de inhoud en tarieven van deze activiteiten? Neem dan contact met ons op via 030 
299 62 77 of via salessupport@arboned.nl. 
 
 

 

 

 
Voor de activiteiten die niet standaard gedekt zijn in ArboNed Extra, machtigt u ArboNed om ze uit te voeren. Dit doen wij 
zonder vooraf toestemming aan u te vragen. Zo wordt dreigend langdurig verzuim tijdig onderkend en voldoet u aan wet- 
en regelgeving. Dit geldt niet voor huisbezoek, spoedspreekuur en SMT. Deze vinden alleen plaats op uw verzoek of in 
overleg. 
 

Verzuimaanpak Tarief 
  
Ziek- en herstelmeldingen  
Signaleren 3e en volgende verzuimmelding per werknemer binnen een jaar  
Doorgeven verplichte verzuimmelding aan UWV in 42e verzuimweek  
Signalering van vangnet en zwangerschap, na toestemming van uw werknemer en voor zover bekend  
Signalering verhalen loon- en letselschade bij verzuim door schuld van een derde, na toestemming werknemer  
Signalering samengesteld verzuim: verzuimmelding binnen 28 dagen na de herstelmelding  
Open spreekuur voor uw werknemers (op initiatief werknemer)  
Inzet bedrijfsarts (bijvoorbeeld spreekuur en opstellen probleemanalyse)  
Inzet re-integratie en preventieadviseur (bijvoorbeeld telefonische informatie-inwinning)  
Eerstejaarsevaluatie  
Re-integratieverslagen  
Multidisciplinair overleg (week 18 – 26)  
Spreekuur / huisbezoek op verzoek werkgever (maximaal van 10% van het aantal geregistreerde aantal 
medewerkers) 

 

Second opinion  

Organisatieservices  
  
Registratie verzuim- en herstelmeldingen (meldingen binnen 2 werkdagen doorgeven)  
Vandaag: 24 uur per dag verzuim(acties) volgen via internet  
Jaarlijks verzuimoverzicht (op verzoek)  
Signalering aanpassing WIA-uitkering  
Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en aan 
werkgever, na toestemming 

 

Calamiteitenservice: bel 0900 5353 541 voor het melden van calamiteiten en eerste telefonische 
opvang  

 

Toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan uw personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad  
Informatieoverdracht aan uw verzekeraar (afhankelijk van de verzekeraar en polisvoorwaarden)  

Aanvullende activiteiten die niet gedekt zijn  
  
(Terugval)preventiespreekuur op verzoek werkgever en/of in navolging van advies bedrijfsarts - 
Samenwerking huisarts / specialist - 
Sociaal Medisch Team (SMT) - 
Overleg ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging - 
Begeleiding werknemer na tweede ziektejaar zolang dienstverband duurt / op verzoek werkgever - 


