
Dienstenoverzicht 2019

Omschrijving Zelf Compleet

Abonnement per medewerker per jaar € 29,95 € 129,95 1

Verrichtingen

Toegang tot verzuimregistratie- en volgsysteem Promis t.b.v. verzuim- en betermeldingen ✔ ✔

Signalering bijzonder verzuim (3e melding korte termijn, etc.) ✔ ✔

Signalering vangnet en zwangerschap ✔ ✔

Signalering aanpassing WIA uitkering ✔ ✔

Signalering verhalen loon- en letselschade ✔ ✔

Signalering samengesteld verzuim ✔ ✔

24/7 management- en dossierinformatie en ziek/beter melden via verzuimapp en alle devices ✔ ✔

Bedrijfsgerichte geanonimiseerde  managementinformatie inclusief benchmark t.b.v. OR of PV ✔ ✔

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

Overname lopend verzuimdossier 2 ✔ ✔

Terugkoppeling verzuimbegeleiding aan werkgever 3 ✔ ✔

1e Verzuimopvolging werknemer ✔ ✔

Verzuimmelding UWV 42e week € 19,95 ✔

Verzuimbegeleidingsgesprekken met werknemers door Verzuimmanager (per 10 minuten) € 19,95 ✔

Planning, Coördinatie & Administratieve handelingen door Verzuimmanager (per 10 minuten) € 19,95 ✔

(Bijstelling) Plan van aanpak (ondersteuning door Verzuimmanager) € 120,00 ✔

1e jaarsevaluatie (ondersteuning door Verzuimmanager) € 120,00 ✔

WIA aanvraag (opstellen re-integratieverslag ondersteuning door Verzuimmanager) € 120,00 ✔

Probleemanalyse 4 € 159,50 ✔

Bijstelling probleemanalyse € 120,00 ✔

Actueel oordeel (inclusief medische info WIA) € 239,25 ✔

Aanvraag vervroegde WIA (ondersteuning door Verzuimmanager) € 375,00 ✔

Fuctionele mogelijkheden lijst  (inclusief consult) € 225,00 ✔

Opvragen gegevens Arbodienst € 50,00 € 50,00

Opvragen en beoordelen medische gegevens € 139,25 € 139,25

Spoedcontrole aangevraagd vóór 10.30 uur € 79,00 € 79,00

Spoedcontrole aangevraagd ná 10.30 uur € 119,00 € 119,00

Spoedcontrole aangevraagd weekend (vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.30 uur) € 135,00 € 135,00

Verzuim- en Relatiemanager per uur € 120,00 € 120,00

Bedrijfsarts per half uur € 112,50 € 112,50

Alle investeringen zijn exclusief BTW

1 De inbegrepen verrichtingen zijn inbegrepen voor zover deze door de Verzuim- en Relatiemanager onder taakdelegatie van een Bedrijfsarts worden uitgevoerd. In de onderstaande gevallen is de uitvoering van de verrichting 
door een Bedrijfsartsinzet ook in dit pakket inbegrepen. De inzet van een Bedrijfsarts zonder taakdelegatie in andere dan onderstaande gevallen zal in rekening worden gebracht tegen de daarvoor geldende prijs van de 
betreffende verrichting binnen het “Zelf” pakket vermenigvuldigt met factor 1,4106. 
- In geval er sprake is van een arbeidsconflict waarvoor nog geen daartoe strekkend advies conform Stecr richtlijn is gegeven;
- In het geval er een FML opgesteld dient te worden;
- In het geval van de WIA beoordeling (rond week 96 verzuim);
- Indien een Actueel oordeel opgesteld dient te worden (indien dit niet onder taakdelegatie kan of mag plaatsvinden. 
2 Capability zal een dossiercheck uitvoeren waaruit verbeteradvies kan komen dat tegen de voorwaarden van het “Zelf” pakket opgevolgd moet worden.
3 Teneinde te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving (AVG) en de kans op datalekken te minimaliseren koppelt Capability haar dienstverlening aan Opdrachtgevers terug via het verzuimvolg- en registratiesysteem Promis. 
Aan telefonische en E-mail terugkoppelingen en adviezen op verzoek kunnen extra kosten verbonden zijn.
4 De opgenomen  prijzen voor de verrichtingen Probleemanalyse, Bijstelling Probleemanalyse en Actueel oordeel binnen het “Zelf” Pakket zijn de prijzen die gelden bij uitvoer van de betreffende verrichtingen door onze 
Verzuim- en Relatiemanager onder taakdelegatie van onze Bedrijfsarts. Indien de betreffende verrichting geheel door een Bedrijfsarts wordt uitgevoerd zal de vermelde prijs worden vermenigvuldigd met factor 1,4106.  
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