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Activiteiten- en tarievenoverzicht 2023
Voor de activiteiten die niet in het abonnement zijn opgenomen ontvangt u na uitvoering een factuur. Hieronder treft u de 
(reguliere) tarieven 2023 van ArboNed van de meest voorkomende activiteiten.

Voorwaarden
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en per stuk, tenzij anders vermeld. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wanneer annulering van een spreekuur of consult te laat plaatsvindt (uiterlijk 24 uur van tevoren), dan brengen wij de uren en 
eventueel gemaakte kosten in rekening. Uitsluitend de Algemene voorwaarden ArboNed BV zijn van toepassing. Deze zijn 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30 12 09 94.

Verzuimaanpak Tarief

Telefonische informatie-inwinning procesregisseur € 38

Telefonisch consult procesregisseur € 38

Digitale verzuimvoorspeller werknemer € 5,75

Spreekuur verzuimbegeleiding € 113,50

Opstellen probleemanalyse en advies en concept Plan van aanpak € 299,50

Periodieke evaluatie Plan van aanpak € 113,50

Verwijzing naar externe provider door bedrijfsarts € 113,50

Evaluatieconsult procesregisseur € 50,75

Eerstejaarsevaluatie € 170

Re-integratieverslag ziek-uit-dienst (verkort) € 113,50

Re-integratieverslag ziek-uit-dienst (volledig) € 334

Ondersteuning bij WIA-aanvraag UWV € 522,50

Opvragen en verwerken informatie huisarts/specialist, inclusief factuur specialist € 151

Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen, exclusief spreekuur € 73,25

Spoedspreekuur op verzoek werkgever, aanvragen voor 09.30 uur* € 248

Spoedspreekuur arbeidsconflict € 269,50

Huisbezoek op verzoek werkgever € 85,25

Spoedhuisbezoek/weekendhuisbezoek € 129,50                  

(Terugval)preventiespreekuur op verzoek van werkgever en/of in navolging van advies bedrijfsarts € 113,50

Extra Engelstalige werkzaamheden € 24,25

‘No shows’: niet op tijd (binnen 24 uur) afgemelde spreekuren en andere geplande activiteiten Tarief activiteit

Sociaal medisch teamoverleg (SMT) uurtarief

Overleg en advisering bedrijfsarts, procesregisseur of andere professional van ArboNed met directie, 
personeelsvertegenwoordiging en preventiemedewerker inzake (preventief) arbo- en verzuimbeleid op 
organisatieniveau (in overleg met werkgever)

uurtarief

Bedrijfs- en werkplekbezoek door de bedrijfsarts (in overleg met werkgever) uurtarief

Overleg met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging uurtarief

Eigenrisicodragerschap: begeleiding werknemer bij ziek uit dienst en/of na het tweede ziektejaar 
(WGA) zolang dienstverband duurt/op verzoek werkgever

jaarlijkse fee en 
tarief activiteit

Uurtarieven Tarief

Procesregisseur € 149,75

(Bedrijfs)arts € 226,75

Arbeidsdeskundige € 198,50

Bedrijfsmaatschappelijk werker € 161,75


