Tarieven NN Intensief 2023

Dienst

NN Intensief 1
€ 38,65

NN Intensief 3
€ 122,85

Herstel en re-integratie
Verzuimbegeleiding t/m week 13
Verzending digitale vragenlijst aan werkgever en medewerker op dag 3





Begeleiding werkgever door inzetbaarheidscoach

TOT EN MET WEEK 13

Bellen werkgever: Intake arbeidsverzuim (IC)






Bellen werkgever: Coaching arbeidsverzuim - Plan van aanpak (IC)

€ 36,25 per stuk


Document: Opstellen concept Plan van aanpak (IC)

€ 58,75 per stuk



Gesprek: Intake arbeidsverzuim (POB)

€ 101 per stuk



Gesprek: Inzetbaarheid arbeidsverzuim (POB)

€ 101 per stuk



Spreekuur: Intake arbeidsverzuim (Arts)

€ 142,20 per stuk



Spreekuur: Probleemanalyse (Arts)

€ 107,50 per stuk



Document: Opstellen probleemanalyse (Arts)

€ 173,00 per stuk



€ 88,20 per stuk







€ 329,80 per stuk

€ 329,80 per stuk

Bellen werkgever: Coaching arbeidsverzuim (IC)



Begeleiding van medewerker door praktijkondersteuner bedrijfsarts / arts

WEEK 14 TOT EN MET WEEK 52

Verzuimbegeleiding vanaf week 14 t/m week 52
Begeleiding werkgever door inzetbaarheidscoach
Document: Opstellen concept eerstejaarsevaluatie (IC)
Dossier: Screening (IC) gedurende 2 jaar
Driegesprek: Arbeidsverzuim (IC)
Begeleiding van medewerker door praktijkondersteuner bedrijfsarts / arts
Gesprek: Inzetbaarheid arbeidsverzuim (POB)

€ 101 per stuk



Spreekuur: Periodieke evaluatie (Arts)

€ 107,50 per stuk



Spreekuur: Voorbereiden eerstejaarsevaluatie IZP opstellen (Arts)

€ 107,50 per stuk



Document: Opstellen inzetbaarheidsprofiel (Arts)

€ 110,50 per stuk



€ 36,25 per stuk







Verzuimbegeleiding vanaf week 53 t/m week 104

WEEK 53 TOT EN MET WEEK 104

Begeleiding werkgever door inzetbaarheidscoach
Bellen werkgever: Coaching arbeidsverzuim (IC)
Dossier: Screening (IC) gedurende 2 jaar
Driegesprek: Arbeidsverzuim (IC)

€ 329,80 per stuk

€ 329,80 per stuk

Bellen werkgever: Coaching arbeidsverzuim - Voorbereiden WIA (IC)





Document: Opstellen concept eindevaluatie (IC)





€ 101 per stuk



Spreekuur: Periodieke evaluatie (Arts)

€ 107,50 per stuk



Spreekuur: Actueel oordeel (Arts)

€ 107,50 per stuk



Document: Opstellen medische info UWV (Arts)

€ 140,75 per stuk



Begeleiden verzuim derde jaar (IC)

€ 144,65 per uur

€ 144,65 per uur

Bellen werkgever: Coaching arbeidsverzuim derde jaar (IC)

€ 36,25 per stuk

€ 36,25 per stuk

€ 172,10 per stuk



€ 147,20 per keer

€ 147,20 per keer





€ 220,80 per uur



offerte

offerte

Begeleiding van medewerker door praktijkondersteuner bedrijfsarts / arts
Gesprek: Inzetbaarheid arbeidsverzuim (POB)

VANAF WEEK 104

Verzuimbegeleiding vanaf week 104
Begeleiding werkgever door inzetbaarheidscoach

Begeleiding van medewerker door arts
Spreekuur: Derde jaar (Arts)

Overige verzuimgebonden acties
Doorbelasten curatieve sector (ML)
Opvragen / verwerken informatie curatieve sector (Arts)
Overleg: Met curatieve sector / derden (Arts)
Inzet interventie*
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Tarieven NN Intensief 2023 (vervolg)

Dienst

NN Intensief 1
€ 38,65

NN Intensief 3
€ 122,85

Toegang tot Zorg van de Zaak Online
Automatische dossieropbouw





Verwerken verzuim- en herstelmeldingen





Verzuiminformatie en -statistieken via portaal





Digitale signalering verzuimacties





Beveiligde digitale communicatie over verzuimdossiers en afspraken





Uitvoeren Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

offerte

offerte

Individuele keuringen (PAGO) en periodieke medische onderzoeken (PMO)

offerte

offerte

Gesprek: Inzetbaarheid preventief op verzoek van medewerker (POB)





Spreekuur: Preventief op verzoek medewerker (Arts)





€ 329,80 per stuk

€ 329,80 per stuk

Arbeids- en gezondheidsrisico’s

Actief werken aan inzetbaarheid

Driegesprek: Preventief (IC)
Advisering inzetbaarheidscoach (IC)

€ 144,65 per uur

€ 144,65 per uur

Advisering praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB)

€ 168,25 per uur

€ 168,25 per uur

Advisering (Arts)

€ 220,80 per uur

€ 220,80 per uur

Preventieve acties om inzetbaar te blijven, zoals een werkplekonderzoek

Offerte

Offerte

Vertrouwenspersoon

Offerte

Offerte

Bellen werkgever: Op verzoek werkgever (IC)

€ 36,25 per keer



Mailcontact (IC)

€ 144,65 per uur



Bezoek: Op bedrijf / Duurzaam inzetbaarheidsoverleg (IC)

€ 144,65 per uur

€ 144,65 per uur

Reistijd (IC)

€ 144,65 per uur

€ 144,65 per uur

Bellen werkgever: Preventieve / Verzuim casus overleg (POB)

€ 33,65 per keer



Bellen werknemer: Preventief / Verzuim (POB)

€ 33,65 per keer



Overleg: Met derden (POB)

€ 168,25 per uur



Mailcontact (POB)

€ 168,25 per uur



Bezoek: Op bedrijf / Duurzaam inzetbaarheidsoverleg (POB)

€ 168,25 per uur

€ 168,25 per uur

Reistijd (POB)

€ 168,25 per uur

€ 168,25 per uur

Bellen werkgever: Preventieve / Verzuim casus overleg (Arts)

€ 38,65 per keer



Bellen werknemer: Preventief / Verzuim (Arts)

€ 44,55 per keer



Overleg: Met derden (Arts)

€ 220,80 per uur



Mailcontact (Arts)

€ 220,80 per uur



Bezoek: op bedrijf / Duurzaam inzetbaarheidsoverleg (Arts)

€ 220,80 per uur

€ 220,80 per uur

Reistijd (Arts)

€ 220,80 per uur

€ 220,80 per uur

Overleg en contactmomenten met werkgever
Inzetbaarheidscoach

Praktijkondersteuner bedrijfsarts / arts

* Veel interventies worden door uw zorgverzekeraar vergoed. In sommige gevallen tot 80%. Informeer bij uw verzekeraar naar de vergoedingen en voorwaarden.
Uitleg afkortingen:
IC
Inzetbaarheidscoach
IZP
Inzetbaarheidsprofiel
ML
Medisch loket
POB
Praktijkondersteuner bedrijfsarts
Tarieven zijn exclusief BTW en conform prijspeil 2023.
 deze activiteit is in het abonnementstarief inbegrepen.
Alle spreekuren en gesprekken worden op indicatie van de professional door middel van videobellen, telefonisch of fysiek uitgevoerd.
Annuleren van activiteiten en spreekuren is mogelijk tot 24 uur voor aanvang. Te laat geannuleerde activiteiten en spreekuren worden in rekening gebracht.

© Zorg van de Zaak | Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

2

