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Omschrijving Plus Basis Plus Extra

Abonnement per medewerker per jaar € 89,95 € 114,95

Verrichtingen

Promis verzuimregistratie- en volgsysteem  
Via alle mogelijke devices 24/7/365 inzicht in verzuim, ziek- en (deel)herstelmeldingen, en mogelijkheid tot comuniceren met Capability

 

Check overname lopend verzuimdossier 
Compliance check over te nemen verzuimdossiers t.o.v. WvP (activiteiten voortkomende uit hersteladvies niet inbegrepen)

 

Signalering bijzonder verzuim (3e melding binnen 3 maanden, samengesteld verzuim, vangnet, regres, 42e week melding)  

Bedrijfsgerichte geanonimiseerde managementinformatie  

Toegang tot Servicecentrum Preventie, HR, Mobiliteit, Verzuim & Legal  

(Telefonisch/E-Mail) Verzuimbegeleiding, -opvolging werknemer 
Al het noodzakelijke contact met werknemers om tot een zo snel mogelijke, gedeeltelijke, werkhervatting te komen is inbegrepen in alle 

Plus pakketten..

 

Terugkoppelingen verzuimbegeleiding aan Werkgever 
Communicatie tussen Capability en Werkgever via Promis is inbegrepen, telefonische toelichting op terugkoppeling binnen Promis vanuit 

Verzuimmanager (op initiatief en daartoe gedaan verzoek Verzuimmanager) is, evenals telefonisch overleg tussen Verzuimmanager en 

Casemanager, inbegrepen. Andere overlegvormen of -sitaties (Met bijv. leidinggevenden, SMT’s, periodiek overleg, etc. zijn niet inbegrepen..

 

Planning, Coördinatie & Administratieve handelingen door Verzuimmanager  

Aanvraag vervroegde WIA (gezamenlijke inspanning Verzuimmanager en Werkgever)  

Probleemanalyse (onder taakdelegatie)  

(Bijstelling) Plan van Aanpak (gezamenlijke inspanning Verzuimmanager en Werkgever)  

Probleemanalyse, bijstelling (onder taakdelegatie)  

Opvragen en beoordelen medische gegevena € 225,00 € 225,00

Functionele mogelijkheden lijst (inclusief consult) € 225,00 

1e jaarsevaluatie (gezamenlijke inspanning Verzuimmanager en Werkgever)  

Actueel oordeel (inclusief medische info WIA) € 239,50 

WIA aanvraag (opstellen re-integratieverslag, ondersteuning werknemer bij aanvraag)  

Interventies

Opvragen gegevens Arbodienst € 50,00 € 50,00

Verzuim- en Relatiemanager per uur (inzet op locatie, alleen per dagdeel mogelijk) € 120,00 € 120,00

Arbeidsdeskundig onderzoek (worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Ephecta B.V.) € 1.295,00 € 1.295,00

Loopbaancoaching per uur (begeleiding herplaatsing eigen werkgever, copingproblematiek, etc.) € 120,00 € 120,00

Re-integratie Spoor 2 (vanaf moment indicatie spoor 2 tot einde verzuimtraject, uitvoering door Ephecta B.V.) € 3.995,00 € 3.995,00

Bedrijfsarts per half uur (o.a. open en of preventief spreekuur of buiten pakket) € 112,50 € 112,50

Alle investeringen zijn exclusief BTW
1 De investering van de inbegrepen verrichtingen zijn gebaseerd op de inzet van een Verzuim- en Relatiemanager onder taakdelegatie van een Bedrijfsarts. Uitsluitend in onderstaande geval-
len zal de verrichting in zijn geheel worden uitgevoerd door de Bedrijfsarts zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.
- 1e consult bij een Bedrijfsarts indien op aangeven van werkgever of werknemer  blijkt, binnen 4 weken na 1e ziektedag, dat er mogelijk sprake is van een arbeidsconflict.
- Consult ten behoeve van het opstellen van de 1e FML;
- Consult ten behoeve de WIA beoordeling (rond week 96);
- Consult ten behoeve van het actueel oordeel in geval van ziek uit dienst indien werknemer al eerder door Bedrijfsarts gezien is;
- In die gevallen dat CMO van Capability een consult bij een Bedrijfsarts noodzakelijk acht.
3 De opgenomen prijzen voor de verrichtingen Probleemanalyse, Bijstelling Probleemanalyse en Actueel oordeel zijn bij gehele uitvoering door een Bedrijfsarts op aangeven van werkgever en 
werknemer én buiten de onder 1 aangeven gevallen respectievelijk € 225,00,  € 169,25 en € 337,50. 

Speciaal voor het Groot Bedrijf heeft Capability het bijzonder aantrekkelijke Plus Basis en Plus Extra pakket ontwikkeld. Met deze 

pakketten introduceren wij een full servicedienstverleningspakket gebaseerd op taakdelegatie, onze succesvolle en innovatieve 

aanpak. Beide pakketten dekken het wettelijk kader aan noodzakelijke activiteiten binnen de Wet verbetering Poortwachter af. Bin-

nen het Plus Basis Pakket zijn de Bedrijfsarts activiteiten onder taakdelegatie inbegrepen. Het Plus Extra Pakket dekt zelfs de inzet 

van de fysieke consulten Bedrijfsarts2 af.

versienummer 2021.01, ingangsdatum 20210101


