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VOLLEDIGE
ONTZORGING
ÉN MEESTE
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Met hulp van BrinQer op weg naar duurzame inzetbaarheid

TARIEVENFOLDER 2018

BrinQer – arbo & duurzame inzetbaarheid
Nieuwe inzichten, veranderende werkwijzen. Degelijke arbodienstverlening met goede bedrijfsartsen
staat voorop. Maar BrinQer past continu zijn dienstverlening in verzuimmanagement en
re-integratievraagstukken aan op nieuwe inzichten en innovatieve werkwijzen. Streven naar vitale en
optimaal productieve medewerkers wordt daarbij steeds belangrijker. Daar is nog veel winst te behalen.
Slagvaardig en pragmatisch, creatief en kostenbesparend. Onze klanten kiezen het model uit waarbij
ze BrinQer als businesspartner in HR-vraagstukken in zijn kracht inzetten: kennis, automatisering,
protocollen en specialisten. Landelijke dekking, sterke lokale netwerken en een opvallende,
vooruitstrevende boodschap: verzuim is uit; activering is in!

Pakket Garant Plus – De regie op het verzuimproces
volledig bij BrinQer
 Voor klanten die zelf geen regie en verantwoordelijkheid wensen op het verzuimproces
 De bedrijfsartsen en casemanagers van BrinQer nemen de volledige verzuimbegeleiding over
 Casemanagers van BrinQer regisseren vanuit een gezamenlijke ICT-omgeving
 De meeste standaard kosten voor casemanagers en bedrijfsarts zijn opgenomen
 BrinQer houdt regie op alle tijdlijnbewakingen Wet Verbetering Poortwachter
 Voor een acceptabel bedrag per medewerker per maand géén arbo-zorgen en onverwachte
kosten meer

Verzuim is uit en activering is in
Focus je je alleen op de 3 à 4% verzuimende medewerkers of investeer je liever ook in
de 96% werkende medewerkers? Met ons handige inzetbaarheidsplatform kun je gericht
onderzoeken hoe je langdurige inzetbaarheid bij je medewerkers kunt realiseren. Actief aan
de slag dus, op een laagdrempelige manier.
Op welke wijze kan ik als medewerker gezond mijn werk blijven doen? Wat kan ik bieden
als werkgever om dat doel te realiseren? Hoe doorbreken we de cirkel van ziek- en
hersteldmeldingen? Wanneer is onze organisatie gezond? Deze en andere vragen komen
gericht aan de orde – mét een oplossing. Geen standaardoplossingen, maar échte oplossingen.

Naast het pakket Garant Plus heeft BrinQer ook nog
de mogelijkheid om Garant of Garant Compleet aan te

Liever minder
ondersteuning
of helemaal
geen kosten
meer?

bieden. Pakketten waarbij BrinQer aansluit op de Eigen
Regie van de klant óf juist volledige begeleiding overneemt
en zelfs zónder extra kosten. Bij Garant betaalt u een
laag aansluittarief - met wél volledig eerstelijns toegang
tot de casemanagers van BrinQer. Bij Garant Compleet
zijn ook nagenoeg álle kosten waar werkgevers mee
te maken kunnen krijgen afgedekt. Garant Compleet
kan alleen afgesloten worden in combinatie met een
verzuimverzekering. Vraag naar de mogelijkheden.

Dit regelen we voor je
BASISCONTRACT ARBODIENSTVERLENING
GARANT PLUS

€ 12,35
P.M.P.M

LOSSE
TARIEVEN

 Wettelijk verplichte aansluiting gecertificeerde arbodienst
 Beschikbaarheid bedrijfsarts en kerndeskundigen op afroep en basis van nacaculatie
 Evaluaties, contractbesprekingen, overleg divers

INTERVENTIES (DIRECTE) INZETBAARHEID
Overname verzuimdossiers van andere dienstverleners



offerte

Eerstelijns toegang tot Arbeidsdeskundige



uurtarief

Eerstelijns toegang tot Casemanager



uurtarief

Inzet Casemanager (opdracht werkgever)



uurtarief

Plan van Aanpak en bijstellingen (opdracht werkgever)



uurtarief

Onderzoek voortgang re-integratie (9 maanden)



uurtarief

42ste weeksmelding UWV



uurtarief

Eerste consult Bedrijfsarts



uurtarief

Vervolg consulten Bedrijfsarts (4x per jaar)



uurtarief

Eerstejaarsevaluatie door Bedrijfsarts



uurtarief

Re-integratieverslag (uit dienst bij ziekte) door Bedrijfsarts



uurtarief

Arbeidsomstandigheden Spreekuur Bedrijfsarts



uurtarief

Second opinion Bedrijfsarts



uurtarief

Bezoek werkplekken Bedrijfsarts



uurtarief

Sociaal en Medisch beleidsoverleg Bedrijfsarts (SMO)



uurtarief

Risico Management Overleg Bedrijfsarts (RMO)



uurtarief

Melding beroepsziekten



Ondersteuning WIA-aanvraag door Arbeidsdeskundige



uurtarief

INTERVENTIES TEN BEHOEVE VAN RE-INTEGRATIE OVERIG
(PRIJZEN ZIJN INCL. 10% KORTING BIJ ABONNEMENT)
Opvragen medische informatie behandelaar (met instemming medewerker)



variabel

Arbeidsdeskundig Onderzoek



€ 985,50

Mediation



offerte

Vertrouwenspersoon



offerte

Coaching (jobcoach, coach duurzame inzetbaarheid, counseling)



offerte

Begeleiding 2e spoor



offerte

Outplacement



offerte

Juridische ondersteuning



offerte

Basistraining Eigen Regievoering (WvP)



offerte

UURTARIEVEN EN REISKOSTEN



Arbeidsdeskundige



€ 144

Bedrijfsarts



€ 185

Casemanager



€ 125

Register Casemanager



€ 144

50% van de reistijd van Casemanagers, Bedrijfsartsen, Arbeidsdeskundigen en overige
professionals wordt doorbelast op basis van het betreffende uurtarief



uurtarief

Kilometervergoeding



€ 0,28

 in pakket

+ niet optioneel

 extra optie

P.M.P.M. = per medewerker per maand



BASISCONTRACT ARBODIENSTVERLENING
GARANT PLUS

€ 12,35
P.M.P.M

Tarief
LOSSE
TARIEVEN

DIGITAAL VERZUIMDOSSIER
Eenmalige inrichtingskosten verzuimapplicatie
Online beveiligde verzuimapplicatie per medewerker per jaar inclusief:

+

€ 100



€ 10

Rapportage (Verzuim-)verzekeraar



€ 55

Koppelingskosten HR Systeem –inrichting (eenmalig)



offerte

Koppelingskosten HR Systeem- kosten per maand



offerte

Telefonische helpdesk verzuimapplicatie
Signalering verplichtingen WvP
Signalering vangnet (met instemming medewerker)
Signalering frequent verzuim

MODULE DUURZAME INZETBAARHEID

€ 4,16
P.M.P.M

Tarief
LOSSE
TARIEVEN

DIGITAAL VERZUIMDOSSIER
Toegang Platform Duurzame Inzetbaarheid



Telefonisch consult Inzetbaarheidcoach



Begeleiding Inzetbaarheidcoach



uurtarief

Projectkosten Duurzame Inzetbaarheid



offerte

Uitvoering Periodiek Medisch Onderzoek



offerte

Uitvoering Aanstellingskeuring



uurtarief

Uitvoering Risico Inventarisatie & Evaluatie



offerte

Onderzoek Arbeid- en Organisatiedeskundige



offerte

Onderzoek Veiligheidskundige



offerte

Onderzoek Arbeidshygiënist



offerte

Overleg Bedrijfsarts Ondernemingsraad



uurtarief



uurtarief

Overleg Bedrijfsarts Preventiemedewerker

 in pakket

+ niet optioneel

 extra optie

P.M.P.M. = per medewerker per maand

Meer weten?
info@brinQer.nl | www.brinQer.nl | 055-3574360

