Informatiekaart

Arbodienstverlening Keerpunt 2019
Ziekte van een werknemer is niet prettig; niet voor uw werknemer,
maar ook niet voor u. Zeker niet wanneer er sprake is van langdurig
verzuim. U en uw werknemer krijgen bij verzuim te maken met een
aantal wettelijke verplichtingen. Keerpunt helpt u en uw werknemer
bij het zetten van de juiste stappen om de re-integratie zo optimaal
mogelijk te laten verlopen. Als dat nodig is, schakelt Keerpunt
deskundige partijen in die het herstel en de werkhervatting bevorderen.
Uw persoonlijke re-integratiespecialist stemt de aanpak af op de
specifieke situatie van u en uw werknemer. Keerpunt streeft daarbij
naar een duurzame re-integratie van uw medewerker en beperking van
de financiële gevolgen van verzuim voor u.
Op deze informatiekaart vindt u de arbodienstverleningspakketten van
Keerpunt. Waaronder het pakket dat u gekozen heeft. Zo kunt u direct
lezen welke diensten in uw pakket zitten en welke tarieven daarbij
horen.
Artikel
Datum

3059-40.1809
1 maart 2019

Overzicht arbodienstverleningspakketten Keerpunt 2019
Prijs per werknemer per jaar (exclusief BTW)

Keerpunt
Compleet Pakket
€ 106,00

Keerpunt
Verrichtingen Pakket
€ 33,00

Verzuimbegeleiding gedurende de eerste twee jaar
Vaststellen van de verwachte verzuimduur en termijn van
werkhervatting met digitale vragenlijst

+

+

Contact over het verzuim met u als werkgever en indien nodig met
uw werknemer

+

V

Advies aan u en uw werknemer over acties en interventies die
werkhervatting bevorderen

+

V

Regelen van de geadviseerde interventies

+

V

Regelen van een (deel)vergoeding voor de geadviseerde
interventies, indien mogelijk, bij Nationale-Nederlanden

+

V

Bewaken van de uitvoering van de adviezen en bijstellen hiervan
naar aanleiding van de actuele verzuimsituatie

+

V

Signaleren van samengesteld verzuim

+

V

Signaleren van hoogfrequent verzuim

+

V

Signaleren van vangnetsituaties Ziektewet en de Wet arbeid en
zorg (WAZO)

+

V

Signaleren van verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld
derden (indien bekend en na toestemming van uw werknemer)

+

V

Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wet verbetering
poortwachter

+

V

Preventieve begeleiding bij dreigend ziekteverzuim

+

V

Advies aan u als werkgever met betrekking tot preventie,
verzuimvraagstukken en sociale zekerheid

V

V

Preventieve dienstverlening
• Preventief Medisch Onderzoek (PMO) / Periodiek Arbeids
Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
• (Aanstellings)keuring
• Training preventiemedewerker
• Verzuimtraining voor leidinggevenden
• RI&E
• Advies duurzame inzetbaarheid
• Arbeids- en organisatieadvies

V

V

Bedrijfsbezoek door re-integratiespecialist

V

V

Begeleiden van u en uw werknemer bij het opstellen en evalueren
van het Plan van aanpak

+

V

Doorgeven van de verplichte ziekmelding aan het UWV in de 42e
week van ziekte

+

V

Wet verbetering poortwachter
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Prijs per werknemer per jaar (exclusief BTW)

Keerpunt
Compleet Pakket
€ 106,00

Keerpunt
Verrichtingen Pakket
€ 33,00

Signaleren van en begeleiden van u als werkgever bij de
eerstejaarsevaluatie

+

V

Ondersteuning bij WIA-aanvraag + re-integratieverslag

+

V

Ondersteuning als uw werknemer ziek uit dienst gaat +
re-integratieverslag

+

V

Preventief arbeidsomstandighedenspreekuur voor uw werknemers
(anoniem)

+

V

Opstellen van probleemanalyse

+

V

Opstellen Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

+

V

Spreekuur voor evaluatie van de belastbaarheid van uw
werknemer

+

V

Spoedspreekuur op verzoek van u als werkgever na akkoord
re-integratiespecialist

+

V

Spreekuur actueel oordeel ziek uit dienst

+

V

Spreekuur actueel oordeel WIA-aanvraag

+

V

Bedrijfsbezoek op verzoek van u als werkgever

V

V

Telefonisch overleg preventiemedewerker met bedrijfsarts

+

V

Doorgeven van beroepsziekten aan het NCvB (anoniem) en aan u
als werkgever (na toestemming van uw werknemer)

+

V

Telefonisch inwinnen van informatie door bedrijfsarts of
praktijkondersteuner bedrijfsarts

+

V

Opvragen van informatie bij curatieve sector door bedrijfsarts of
praktijkondersteuner bedrijfsarts

+

V

Verstrekken van (medische) informatie aan UWV (Medische
informatie verstrekken we alleen na toestemming van uw
werknemer)

+

V

Beoordelen medisch informatie door bedrijfsarts tot 5 pagina’s

+

V

Second opinion door een bedrijfsarts via Landelijke Pool
Bedrijfsartsen Second Opinion

+

V

Activiteiten bedrijfsarts *
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Prijs per werknemer per jaar (exclusief BTW)

Keerpunt
Compleet Pakket
€ 106,00

Keerpunt
Verrichtingen Pakket
€ 33,00

Aansluiting en registratie
Aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst

+

+

Registratie ziek- en herstelmeldingen via Meldverzuim

+

+

Preventiescan werkgever: biedt u uw werknemers een gezonde en
veilige werkomgeving volgens de eisen van de Arbowet?

+

+

Inzicht in uw verzuimdossiers via Xpersuite

+

+

Verzuimrapportages op bedrijfsniveau via Xpertsuite

+

+

Privacyproof uitwisselen van gegevens tussen Keerpunt en
Nationale-Nederlanden voor de uitvoering van uw verzekering

+

+

Uurtarieven voor uw re-integratieteam (exclusief BTW)
Bedrijfsarts

€ 189,00

Praktijkondersteuner bedrijfsarts

€ 139,00

Re-integratiespecialist Wet verbetering poortwachter

€ 107,00

Re-integratiespecialist Ziektewet of WGA

€ 107,00

Duurzame Inzetbaarheidsspecialist

€ 107,00

Bedrijfsadviseur

€ 133,00

U machtigt Keerpunt om de diensten die betrekking hebben op de Wet verbetering poortwachter, zonder
voorafgaande toestemming uit te voeren. Zo kan Keerpunt mogelijk langdurig verzuim tijdig onderkennen, snelheid
van handelen waarborgen en voldoet u als werkgever aan wet- en regelgeving.
+ = Activiteiten zijn opgenomen in het abonnement
V = Activiteiten zijn niet opgenomen in het abonnement
* = Keerpunt factureert het tarief voor deze activiteit(en) ook in de volgende gevallen:
• Uw werknemer verschijnt niet op het spreekuur
• Uw werknemer neemt zijn telefoon niet op bij een telefonisch spreekuur
• De afspraak is afgezegd minder dan 48 uur voor aanvang
Activiteiten die niet zijn opgenomen in het abonnement, brengt Keerpunt apart bij u in rekening.
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Vragen

Antwoorden

Waar kan ik terecht met vragen over
de dienstverlening van mijn arbodienst
Keerpunt?

Op de website van Keerpunt vindt u antwoord op uw vragen:
www.keerpunt.nl
U kunt ook e-mailen naar contact@keerpunt.nl of bellen met
035 655 85 00.

Waar kan ik terecht met een vraag over de U kunt hiervoor terecht bij uw arbodienst Keerpunt via
verzuimbegeleiding en planning?
contact@keerpunt.nl of 035 655 85 00.
Waar kan ik terecht met een vraag over
een factuur van mijn arbodienst?

U kunt hiervoor terecht bij uw arbodienst Keerpunt via
contact@keerpunt.nl of 035 655 85 00.

3059-40.1809

Meer weten?
Bel met ons via 070 513 04 01
Mail naar klantteam.inkomen@nn.nl
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.nn.nl
Of neem contact op met uw adviseur
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