
 

TARIEVENLIJST 2023 

Curatieve verzuimbegeleiding1 Tarief2 

Eerste telefonisch verzuimconsult3 comfort 

Eerste telefonisch verzuimconsult (na 7 
kalenderdagen)4 

comfort 

Vervolg telefonisch verzuimconsult4 comfort 

Re-integratie gesprek5 comfort 

Telefonisch consult niet bereikbaar6 comfort 

Schriftelijk verzoek tot contact na geen 
gehoor6 

comfort 

Casemanagement6 comfort 

Opvragen dossier bij vorige arbodienst, 
inclusief nabellen en nota 

comfort 

Opvragen medische informatie7 comfort 

Opvragen medische informatie bij medisch 
specialist/ziekenhuis8 

comfort 

Verzuimconsult locatie Perspectief Uurtarief 

Verzuimconsult locatie klant Uurtarief 

Dossieradvies bedrijfsarts6 comfort 

Telefonisch contact bedrijfsarts met 
werkgever9 

59,00 

Consult bedrijfsarts basis10 comfort 

Consult bedrijfsarts (preventief)10 comfort 

Consult bedrijfsarts10 comfort 

Beschrijving belastbaarheid/FML11 comfort 

Dossierreparatie Uurtarief 

Consult bedrijfsarts locatie klant Offerte 

 
1 Preventieve consulten worden gefactureerd op basis van verrichtingen, tenzij anders is overeengekomen. 
2 Alle tarieven zijn exclusief btw, reiskosten en geldig voor 2023. Deze lijst is niet uitputtend. Bij annulering van 

een (telefonische) afspraak zonder dringende reden of niet verschijnen/bereikbaar zijn op een afspraak, worden 

de kosten van het product wel in rekening gebracht. Deze kosten vallen niet binnen de reguliere 

abonnementsvarianten. 
3 De duur van deze contacten inclusief verslaglegging is gemaximeerd tot 15 min. Extra tijd wordt doorberekend 

per 5 minuten conform de prijs van casemanagement. 
4 De duur van deze contacten inclusief verslaglegging is gemaximeerd tot 20 min. Extra tijd wordt doorberekend 

per 5 minuten conform de prijs van casemanagement. 
5 Tarief per uur 
6 Per eenheid van 5 minuten. 

7 Opvragen is inclusief 1 keer nabellen. Bij comfort is het tarief inbegrepen. 
8 Opvragen is inclusief 1 keer nabellen. Bij comfort is het tarief inbegrepen. 

Deelname Sociaal medisch overleg 
bedrijfsarts12 

Uurtarief 

Inzet onafhankelijke bedrijfsarts via OVAL 
Second Opinion Coördinatiepunt13 

Uurtarief 

 

Rapportages regulier Tarief2 

Probleemanalyse (inclusief beoordeling 
bedrijfsarts) 

comfort 

Bijstelling probleemanalyse comfort 

Voorstel plan van aanpak comfort 

Voorstel tussentijdse evaluatie comfort 

Voorstel eerstejaarsevaluatie comfort 

Voorstel eindevaluatie comfort 

Re-integratieverslag bij twee jaar ziekte comfort 

Actueel Oordeel comfort 

Deskundigenoordeel UWV excl. kosten 
UWV 

109 

 

Ziek uit dienst Tarief2 

Voorstel eindevaluatie bij beëindiging 
dienstverband 

comfort 

Re-integratieverslag bij ziek uit dienst 
(na 10 weken) 

comfort 

Re-integratieverslag bij ziek uit dienst 
(tot en met 10 weken) 

comfort 

Actueel Oordeel bij beëindiging 
dienstverband 

comfort 

Bezwaar en Beroep Offerte 

  

9 De duur van deze contacten inclusief verslaglegging is gemaximeerd tot 15 minuten. Hierna wordt de tijd 

doorberekend per 5 minuten conform de prijs van dossieradvies. Eventueel aanvullende activiteiten voorafgaand 

aan of volgend op het consult worden aanvullend doorberekend. 
10 De tijdsduur is gemaximeerd tot 30 minuten. Hierna wordt de tijd doorberekend per 5 minuten conform de 

prijs van dossieradvies. Eventueel aanvullende activiteiten voorafgaand aan of volgend op het consult worden 

aanvullend doorberekend. 
11 De tijdsduur is gemaximeerd tot 45 minuten. FML is de functionele mogelijkhedenlijst. 
12 Eventueel aanvullende activiteiten voorafgaand aan of volgend op het consult worden aanvullend 
doorberekend. 

13 Ontvangen nota van onafhankelijk bedrijfsarts via OVAL wordt gefactureerd, vermeerderd met kosten van 

besteedde tijd bedrijfsarts Perspectief en overige administratieve kosten. 

 



 

 

 

WGA- WW- & ziektewetbegeleiding Tarief2 

WGA scan (Quick scan) 0,00 

Nadere analyse WGA Scan (per dossier) 495,00 

Herbeoordeling, bezwaar en beroep Offerte 

WGA begeleiding Offerte 

Ziektewetbegeleiding Offerte 

WW begeleiding Offerte 

Adviseur WGA 149.00 

Adviseur Ziektewet 149,00 

Adviseur WW 149.00 

WIA specialist 193.00 

 

Huisbezoeken (uitgevoerd door 
externe partij) 

Tarief2 

Standaardbezoek (binnen drie werkdagen) 99,00 

Spoedbezoek voor 10.15 uur aangevraagd 
(dezelfde dag uitgevoerd) 

125,00 

Spoedbezoek tussen 10.15 en 13.45 uur 
aangevraagd (dezelfde dag uitgevoerd) 

161,00 

Weekendbezoek 259,00 

 

Implementatie & inrichting Tarief2 

Verwerking ziek-/ herstelmelding anders 
dan via CAMAS14 

7,75 

Inlezen historisch verzuim 639,00 

Inregelen workflows 1.075,00 

Interface werknemers naar CAMAS 639,00 

Interface verzuim naar CAMAS 639,00 

Interface organisatiestructuur naar CAMAS 639,00 

Interface documenten vanuit CAMAS 639,0015 

Overname lopende dossiers bij 
abonnement Comfort (per dossier) 

290,00 

 
14 Prijs per melding indien melding verwerkt is door Perspectief en er geen toeslag per medewerker voor 

alternatieve meldingen wordt berekend. 
15 Documentenkoppeling op basis kenmerkcombinatie (Afas) is €529,- extra 
16 Tarief per uur tenzij anders vermeld. 

 

Overname lopende dossiers bij andere 
abonnementen dan Comfort 

Uurtarief 

Herinrichting organisatiestructuur CAMAS 
(uurtarief) 

130,00 

Aanvraag/beoordeling Second Opinion6 comfort 

Planningsmodule bedrijfsarts (per jaar) 1.239,00 

Melding UWV vangnet comfort 

42e week melding UWV comfort 

Verzuimprotocol (standaard) 99,00 

Verzuimprotocol (op maat) uurtarief 

 

Preventie & verzuim Tarief2,16 

Verzuimconsultant 130,00 

Coach16 171,00 

Bedrijfpsychologisch consultant 171,00 

Bedrijfsmaatschappelijk werker 149,00 

Bedrijfsfysiotherapeut 157,00 

Adviseur Arbeidsmobiliteit 149,00 

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid 149,00 

Arbeidsdeskundige 178,00 

Register casemanager 193,00 

Tolk 178,00 

Bedrijfsarts 235,00 

Second Opinion bedrijfsarts17 comfort 

Senior bedrijfsarts 261,00 

 

Duurzame inzetbaarheid Tarief2 

Inspiratiesessie duurzame inzetbaarheid 995,00 

Ontwikkeling vitaal leiderschap offerte 

Opstellen vitaliteitsbeleid offerte 

Workshops/trainingen op het gebied van 
Fysiek-fit, Mentaal-fit, Loopbaan-fit 

offerte 

 
17 Inzet van de second opinion bedrijfsarts wordt gefactureerd op basis van bestede tijd. Eventuele overige 

(administratieve) kosten worden separaat doorberekend 



 

 

 

 

Veiligheid & gezondheid Tarief2 

Adviseur Veiligheidskundige 136,00 

Middelbaar veiligheidskundige 149,00 

Hoger veiligheidskundige 171,00 

Senior hoger veiligheidskundige 193,00 

Arbeids- en organisatiedeskundige 171,00 

Senior arbeids- en organisatiedeskundige 193,00 

Arbeidshygiënist 171,00 

Senior arbeidshygiënist 193,00 

Toxicoloog 261,00 

Ergonomisch Adviseur 149,00 

Arbo-adviseur 149,00 

 

Personeelsmanagement & 
organisatiemanagement 

Tarief2 

Vertrouwenspersoon 157,00 

Loopbaanadviseur 149,00 

Juridisch adviseur 193,00 

Consultant 171,00 

Senior consultant 193,00 

Mediator 203,00 

Detachering Offerte 

Werving & Selectie Offerte 

Business consultant 235,00 

 

Arbeidsomstandigheden Tarief2 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Offerte 

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Offerte 

Re-integratietraject Offerte 

Bedrijfshulpverlening Offerte 

Cursus VCA Offerte 

Cursus Preventiemedewerker Offerte 

Advisering arbo-omstandigheden Offerte 

 
18 Verdieping op verschillende niveaus mogelijk 

 

Perspectief Insight Tarief 

Startanalyse (voorbereiding, sessie, 
advisering en rapportage) op 
organisatieniveau 

2.675,00 

Vervolg analyse18 Offerte 

 


