ArboAnders B.V.
ArboAnders is een gecertificeerde Arbodienst met vestigingen in Joure en in Den Bosch en heeft 35
spreekuurlocaties. ArboAnders heeft als visie om vanaf dag één van het verzuim, altijd in samenspraak met de
klant, actief bezig te zijn met re-integratie. Ofwel het bewerkstelligen van de beschikbaarheid van werknemers
binnen organisaties.
De start
Voordat ArboAnders start met haar daadwerkelijke verzuimbegeleiding analyseren wij grondig alle lopende
dossiers. Daarnaast kijken we naar de manier waarop u op dat moment het arbo en verzuimbeleid heeft vorm
gegeven. Hier passen wij onze dienstverlening op aan. Wij beginnen met het stellen van vragen. "Is het wenselijk
dat wij meteen de eerste dag contact opnemen met uw verzuimende medewerker en waarom" of "wie is er op
dit moment intern verantwoordelijk voor de begeleiding van deze medewerker". Vanuit deze praktische aanpak
bepalen we samen uw doelen op het gebied van verzuim en wie de regie hierin voert.
Eén aanspreekpunt
Onze verzuimmanager is uw contactpersoon voor al uw vragen over verzuim en verzuimgerelateerde zaken.
Uiteraard zorgt de verzuimmanager ervoor dat alle wettelijke en sociale verplichtingen, zoals de Wet Verbetering
Poortwachter, bewaakt worden. Maar uw eigen verzuimmanager kijkt verder dan dat!
Verantwoord en kostenbesparend
Met alle richtlijnen in de hand zoekt de verzuimmanager naar mogelijkheden om de kosten als gevolg van het
verzuim zo laag mogelijk te houden. De verzuimmanager zoekt daarbij naar optimale arbeidsmogelijkheden in
plaats van naar de beperkingen. Dit alles natuurlijk in nauw overleg met de bedrijfsarts, om gezondheidsschade
voor de medewerker te voorkomen. Waar nodig zet onze verzuimmanager – in overleg met u – andere
specialisten in. Dit om het re-integratieproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Door deze eenvoudige werkwijze, die gericht is op snelle werkhervatting en structurele verlaging van het verzuim,
staan wij garant voor concrete en blijvende resultaten. Zo weet u altijd direct waar u aan toe bent. Kortom:
simpel, eenvoudig en effectief!
Op het gebied van verzuim en arbozorg biedt ArboAnders een scala aan diensten en producten. Ook met al u
arbo-gerelateerde vragen kunt u bij ons terecht. De grootte van uw organisatie maakt voor ons niet uit. Voor
ieder bedrijf zoeken wij een passende praktische oplossing.
ArboAnders verleent de volgende producten en diensten:
• Verzuimbegeleiding;
• Verzuimtrainingen;
• Ondersteuning bij de invulling van het intern verzuimbeleid;
• Risico-inventarisatie en –evaluatie;
• Preventief Medisch Onderzoek;
• Bedrijfshulpverlening;
• Keuringen;
• Onderzoeken (klimaat, gevaarlijke stoffen);
• Ergonomisch onderzoek;
• Instructies houding en beweging.
Wij vinden dat arbodienstverlening maatwerk is, daarom hebben wij een drietal standaard pakketten
samengesteld. Natuurlijk zullen wij in een persoonlijk gesprek met u overleggen welk maatwerkpakket volgens
ons bij u past voor het behalen van het beste resultaat.

Eenvoud loont!

Tarieven pakketten 2013
VERRICHTINGEN

VERRICHTINGEN

VERZUIMBEGELEIDING

VERZUIMTOTAAL

Eén aanspreekpunt, uw vaste verzuimmanager

✓

✓

✓

Toegang tot het online verzuimregistratiesysteem

✓

✓

✓

Verzenden 42e weeksmelding

€ 15,00

✓

✓

Opstellen concept eerstejaarsevaluatie

€ 70,00

✓

✓

Verzuimmanagement (per uur)

€ 95,00

✓

✓

6-wekelijkse evaluatie Plan van Aanpak (PvA)

€ 71,25

✓

✓

Probleemanalyse (PA) + concept PvA

€ 140,00

€ 140,00

✓

PA + concept PvA + extra fysiek consult

€ 187,50

€ 187,50

✓

Bijstelling Probleemanalyse (BPA) + concept bijstelling PvA

€ 115,00

€ 115,00

✓

BPA + concept bijstelling PvA + extra fysiek consult

€ 162,50

€ 162,50

✓

Actueel Oordeel

€ 185,00

€ 185,00

✓

Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

€ 195,00

€ 195,00

✓

PA + concept PvA + FML

€ 240,00

€ 240,00

✓

BPA + concept bijstelling PvA + FML

€ 215,00

€ 215,00

✓

Actueel Oordeel + FML

€ 285,00

€ 285,00

✓

Beoordelen medische informatie door bedrijfsarts

€ 75,00

€ 75,00

✓

Opvragen medische informatie per behandelaar

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

Verzuimcontrole thuis (lekencontrole)

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

Concept deskundigenoordeel (excl. kosten UWV)

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

Los consult

€ 142,50

€ 142,50

✓

Contact UWV arts met bedrijfsarts

Werkelijke tijd

PAKKETPRIJZEN BRANCHEORGANISATIE KINDEROPVANG
Contractprijs per medewerker per jaar

€ 22,50

€ 60,50

€ 90,00

Bij een no-show van de werknemer op een telefonische of fysieke afspraak, is ArboAnders
gerechtigd 100% van het tarief aan de werkgever door te belasten.

ArboAnders
I www.arboanders.nl
E info@arboanders.nl

Morseweg 8
8503 AD Joure
T 0513 - 640 398
F 0513 - 640 964

Rompertsebaan 50
5231 GT ’s Hertogenbosch
T 073 - 615 45 10
F 073 - 615 45 15

Eenvoud loont!

