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Handig
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van al onze
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Kijk wat
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organisatie

Tarievenbrochure
Algemeen
BASISCONTRACT ARBODIENSTVERLENING

BrinQer tarievenbrochure algemeen 2020

BASISCONTRACT ARBODIENSTVERLENING

BASIS

GARANT

Prijzen per medewerker per maand

€ 1,40

€ 4,25

GARANT
PLUS

€ 8,25

LOSSE
TARIEVEN

 Wettelijk verplichte aansluiting gecertificeerde arbodienst
 Beschikbaarheid bedrijfsarts en kerndeskundigen op afroep en basis van nacaculatie
 Evaluaties, contractbesprekingen
INTERVENTIES (DIRECTE) INZETBAARHEID
Overname verzuimdossiers van andere dienstverleners







offerte

Eerstelijns toegang tot arbeidsdeskundige







uurtarief

Eerstelijns toegang tot casemanager







uurtarief

Inzet casemanager (opdracht werkgever)







uurtarief

6 wekelijks verzuimoverleg met casemanager

+





uurtarief

Plan van aanpak en bijstellingen (opdracht werkgever)







uurtarief

Onderzoek voortgang re-integratie (9 maanden)







uurtarief

42ste weeksmelding UWV







uurtarief

Eerste consult bedrijfsarts







uurtarief

Vervolgconsulten bedrijfsarts







uurtarief

Opstellen probleemanalyse door bedrijfsarts







uurtarief

Re-integratieverslag (uit dienst bij ziekte) door bedrijfsarts







uurtarief

Arbeidsomstandigheden spreekuur bedrijfsarts







uurtarief

Second opinion bedrijfsarts







uurtarief

 in pakket

+ benodigd  op basis van verrichtingen



BrinQer tarievenbrochure algemeen 2020

BASISCONTRACT ARBODIENSTVERLENING

BASIS

GARANT

GARANT
PLUS

Prijzen per medewerker per maand

€ 1,40

€ 4,25

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

Opvragen medische informatie behandelaar (met instemming medewerker)







variabel

Arbeidsdeskundig onderzoek







€ 1.024,30

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

€ 8,25

LOSSE
TARIEVEN

INTERVENTIES (DIRECTE) INZETBAARHEID

INTERVENTIES TEN BEHOEVE VAN RE-INTEGRATIE OVERIG
(PRIJZEN ZIJN INCL. 10% KORTING BIJ ABONNEMENT)

 in pakket

+ benodigd  op basis van verrichtingen



BrinQer tarievenbrochure algemeen 2020

BASISCONTRACT ARBODIENSTVERLENING

BASIS

GARANT

GARANT
PLUS

Prijzen per medewerker per maand

€ 1,40

€ 4,25

Arbeidsdeskundige







€ 149,75

Bedrijfsarts







€ 197,50

(Register)casemanager







€ 130,00

Organisatiedeskundige duurzame inzetbaarheid







€ 130,00

Inzetbaarheidscoach







€ 125,00

50% van de reistijd van casemanagers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en overige
professionals wordt doorbelast op basis van het betreffende uurtarief







Kilometervergoeding







€ 0,28

+
+

+

+

€ 100,00





€ 10,00

Rapportage (verzuim-)verzekeraar







€ 55,00

Koppelingskosten HR-Systeem – inrichting (eenmalig)







offerte

Koppelingskosten HR-Systeem – kosten per maand







offerte

€ 8,25

LOSSE
TARIEVEN

UURTARIEVEN EN REISKOSTEN

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

uurtarief

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

 in pakket

+ benodigd  op basis van verrichtingen



BrinQer tarievenbrochure algemeen 2020

BASIS

MODULE INZETBAARHEIDSGIDS

GARANT

Deze module is inbegrepen in alle arbopakketten *

GARANT
PLUS

LOSSE
TARIEVEN

INZETBAARHEIDSGIDS
Toegang Platform InzetbaarheidGids







Telefonisch consult InzetbaarheidsGids







Begeleiding inzetbaarheidscoach







uurtarief

Projectkosten duurzame inzetbaarheid







offerte

Uitvoering Periodiek Medisch Onderzoek







offerte

Uitvoering Aanstellingskeuring bedrijfsarts







uurtarief

Uitvoering Risico Inventarisatie & Evaluatie







offerte

Onderzoek arbeids- en organisatiedeskundige







offerte

Onderzoek veiligheidskundige







offerte

Onderzoek arbeidshygiënist







offerte

Overleg bedrijfsarts ondernemingsraad







uurtarief

Overleg bedrijfsarts preventiemedewerker







uurtarief

InzetbaarheidsGids
JOUW WERKGEZONDHEID

 in pakket

+ benodigd  op basis van verrichtingen

Gratis
bij onze basiscontracten

* Arboklanten van voor 2019 betalen €5,00 per werknemer per jaar.
Prijs niet-arboklanten: €6,00 p.w.p.j.

Met BrinQer op weg naar
duurzame inzetbaarheid
BrinQer kijkt met een positieve blik naar gezondheid en inzetbaarheid van
werknemers. We focussen liever op het inzetbaarheidspercentage dan op
ziekteverzuim en zijn dan ook continue bezig met innovatie om onze dienstverlening
zo optimaal mogelijk te maken voor onze klanten. Daarnaast mag je van ons kwaliteit
verwachten want we zijn een full-service gecertificeerde arbodienst met gedreven
werknemers die je graag helpen bij jouw inzetbaarheid.

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

