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Welkom bij ArboNed 

Aan leden van de VSCD, 

 

In dit voorstel leest u meer over onze aanpak wanneer u er voor kiest voor de arbodienstverlening van 

ArboNed in 2021. 

 

Brancheafspraken met VSCD 

De VSCD ledenkorting bedraagt 3% op abonnement en losse verrichtingen bij een éénjarig contract en 

7,5% bij een driejarig contract op de abonnementen Basis, Flex en Extra. De korting is niet van toepassing 

voor huisbezoek buiten kantoortijd, opvragen van informatie bij de curatieve sector, interventies die via 

ArboNed door derden worden uitgevoerd. 

 

ArboNed werkt samen met verzekeraars. Deze samenwerking levert werkgevers, werknemers en adviseurs 

veel gemak op. Bijvoorbeeld bij het indienen van ziek- en herstelmeldingen, gegevensuitwisseling met de 

verzekeraar en claimafhandeling. Uiteraard met inachtneming van alle privacyregels. Ook profiteert u als 

werkgever van een lager tarief van het verzuimabonnement en de re-integratiekosten. 

U kunt hiervoor dan het beste informatie opvragen bij uw assurantietussenpersoon. 

 

Gezond ondernemen gaat over mensen. Ieder mens is anders en heeft zijn eigen uitdagingen en 

behoeftes. Ook iedere onderneming is uniek. Daarom is het voor onze dienstverlening enorm belangrijk 

om met de juiste mensen te werken. Alleen met gedreven professionals, die begaan zijn met uw 

medewerkers én uw organisatie kunnen we samen succesvol invulling geven aan Gezond ondernemen. 

En dat is precies wat ArboNed doet. Met wie we dat doen en hoe we dat aanpakken leest u in dit voorstel. 

 

Onze organisatie 

Met een landelijk dekkend netwerk van zo’n 70 locaties zijn we voor iedereen dichtbij. Daarbij zijn we 

lokaal georganiseerd omdat we werken met zelfstandig opererende groepspraktijken. Vanuit deze 

praktijken bedienen we met een eigen team van specialisten de bedrijven in de regio. Vaste 

contactpersonen en persoonlijke aandacht zorgen voor een prettige samenwerking en open 

communicatie. Als uw partner voor gezond ondernemen werken we samen aan het verlagen van verzuim, 

minimaliseren van arbeidsrisco’s en zorgen we voor gezonde, gemotiveerde en competente 

medewerkers. Omdat we één van de grootste arbodienstverleners van Nederland zijn hebben we veel 

kennis is huis en zijn we professioneel georganiseerd. Goed opgeleide mensen en wetenschappelijk 

onderzoek vormen de basis van onze dienstverlening. ArboNed heeft hiervoor een eigen academie die 

geaccrediteerde opleidingen en trainingen verzorgt. Mede hierdoor zijn wij zeer goed in staat de beste 

professionals aan ons te binden en het niveau van de dienstverlening hoog te houden.  

 

Onze mensen 

ArboNed werkt met een eigen team van professionals. Hierdoor kunnen we alle verzuimgevallen snel en 

effectief aanpakken. De vaste bedrijfsarts en re-integratie- en preventieadviseur (RPA) zijn als team 

verantwoordelijk voor de coördinatie van onze dienstverlening en uw vaste contactpersonen. De RPA is 

specialist op het gebied van casemanagement en de wet verbetering Poortwachter en fungeert als 

sparringpartner voor uw leidinggevende. Hierbij werkt de RPA in de verlengde arm constructie van de 

bedrijfsarts en heeft toegang tot de medische dossiers. De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor de 

medische beoordeling. Vanuit de groepspraktijk worden zij ondersteunt door ons eigen team van 

specialisten. Doordat we dicht bij elkaar zitten, kennen we elkaar én onze klanten. Door regelmatig op 

klant- en dossierniveau te overleggen maken we maximaal gebruik van elkaars kennis en ervaring. Het 

team van ArboNed ziet er als volgt uit: 

 



 

 
Daarnaast kunnen wij ook externe kennis en ervaring inzetten als dat nodig is. Wij beschikken over een 

providerboog met gespecialiseerde organisaties. Met deze organisaties hebben wij afspraken gemaakt 

over onder andere gunstige tarieven en de kwaliteit van dienstverlening. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat er geen gegevens bij de arbodienst bekend mogen zijn 

van de werknemer voordat er een formele ziekmelding is gedaan (en controle BSN heeft plaatsgevonden). 

De zienswijze van de AP houdt in dat wanneer er géén zorg aan een werknemer verleend wordt, de  

arbodienst geen NAW-gegevens en geen BSN (van werknemers) mag ontvangen van de werkgever.  

Pas wanneer er gestart wordt met de zorgverlening aan een werknemer, bijvoorbeeld bij 

verzuimbegeleiding of een preventief medisch onderzoek, mag de arbodienst de NAW-gegevens van die 

betreffende      

werknemer ontvangen en verwerken. Vervolgens moet de professional van de arbodienst het BSN van de 

werknemer in het medisch dossier verwerken, op het moment dat de werknemer zich bij de arbodienst 

meldt met zijn zorgvraag. 

 

Oplossing 

Om samen te voldoen aan de zienswijze van de AP veranderen we de juridische positie van IT&Care. Dit 

ICT-bedrijf wordt de onafhankelijke beheerder en verwerker van werknemer-gegevens, los van ArboNed 

als arbodienst. Zo kunt u alle werknemer-gegevens in Vandaag laten staan of aanvullen. En krijgt Arbo 

Ned alleen de beschikking over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorgvraag 

van de werknemer. Precies zoals de AP voorschrijft. Bij het aangaan van de samenwerking zullen we dit 

samen met u formaliseren. 
 

Mocht u een keus kunnen maken, neem dan contact op met afdeling Salessupport via email: 

salessupport@arboned.nl of telefonisch 030-2996277 voor het verkrijgen van een opdrachtformulier of 

bezoek onze website via deze link: https://www.arboned.nl/diensten/verzuimabonnementen 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Jan Rozendal 

salesmanager  

   

T: 06 – 53787690 

E: jan.rozendal@arboned.nl 

 

 

PS: Vanaf 1 mei 2021 wordt Perry Perdok de opvolger van Jan Rozendal  

mailto:salessupport@arboned.nl
https://www.arboned.nl/diensten/verzuimabonnementen


 

ONZE AANPAK 

Hoe uw bedrijf er op dit moment voorstaat en waar u naartoe wil is ons vertrekpunt. De wettelijk 

verplichte analyse-instrumenten, RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie) en PMO (Preventief Medisch 

Onderzoek), geven inzicht in de arbeidsrisico’s en gezondheid van uw medewerkers. Waar nodig kunnen 

we helpen met de uitvoer hiervan. Het inzicht vanuit deze instrumenten én uw concrete doelstellingen 

vormen de basis van onze aanpak. Wij zullen hierbij een praktische en resultaatgerichte werkwijze 

adviseren, die u op maximaal ondersteunt met gezond ondernemen.  

 

Verzuimbegeleiding 

Centraal in onze verzuimaanpak staat demedicaliseren. Dat betekent dat al onze professionals in hun 

handelen steeds kijken naar wat de verzuimende medewerker nog wél kan. Een belangrijke schakel in 

onze aanpak is de direct leidinggevende binnen uw organisatie. Hij kent de medewerkers het beste en 

heeft een belangrijke rol bij de begeleiding van het verzuim, de re-integratie van de medewerker. Onze 

RPA ondersteunt uw leidinggevende tijdens het hele proces, volledig afgestemd op zijn kennis en 

ervaring. Door samen te werken met u, uw leidinggevende en de werknemer worden de beste resultaten 

behaalt.  

 

Bij verzuim zorgt de RPA, ondersteunt door de vaste bedrijfsarts, voor een optimaal proces richting 

herstel. Hij doet dit praktisch, actief en op basis van wettelijke verplichtingen en richtlijnen. Ons eigen 

team van specialisten ondersteunt hierbij om zo snel mogelijk duurzaam herstel te realiseren. Dit doen 

we door interventies aan te bieden waar nodig en elkaar intern te adviseren op dossierniveau. Uiteraard 

geldt ook bij verzuim dat voorkomen beter is dan genezen. Preventie is dan ook verweven in alles wat wij 

doen. 

 

Digitale Verzuimvoorspeller 

Onze werkwijze heeft als doel de verzuimende medewerker zo snel mogelijk én duurzaam weer aan het 

werk te krijgen. Hiervoor gebruiken we onze revolutionaire en innovatieve Digitale Verzuimvoorspeller. 

Dit is een dynamische vragenlijst die de medewerker digitaal in kan vullen. Dankzij 25 jaar ervaring en 

dataonderzoek kan ArboNed op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst met 85% betrouwbaarheid 

voorspellen of uw werknemer korter of langer dan twee weken zal verzuimen 

 

De voorspelling van de verzuimduur helpt bepalen of en wanneer de werknemer een oproep krijgt voor 

een spreekuur van de bedrijfsarts. Voordeel van deze werkwijze is dat een werknemer (indien nodig) 

eerder dan gebruikelijk wordt opgeroepen. Zo kunnen wij eerder een aanpak op maat maken en weet u 

als werkgever snel waar u aan toe bent. Door de vroegtijdige inzet van een gerichte vervolgactiviteit, is 

uw werknemer sneller en verantwoord weer aan het werk. Uiteraard is het ook mogelijk om direct 

telefonisch contact met uw medewerkers op te nemen als dit beter bij uw organisatie past. 

 

 



 

 

Unieke aanpak bij psychisch verzuim 

Ongeveer een derde van het langdurend verzuim (>6 weken) wordt veroorzaakt door psychische 

klachten. Als uit de Digitale verzuimvoorspeller blijkt dat er sprake is van psychisch verzuim, dan neemt 

de RPA telefonisch contact op met uw werknemer en ontvangt hij een aanvullende digitale vragenlijst.  

 

De bedrijfsarts ontvangt op basis van de aanvullende informatie een op data gebaseerd advies met niet 

alleen de te verwachten verzuimduur, maar ook inzicht in de ernst van de klachten en het meest 

effectieve verzuimbegeleidingstraject voor deze specifieke werknemer. De uitkomsten gebruikt de 

bedrijfsarts bij het opstellen van de probleemanalyse en het advies voor uw werknemer. Dit advies kan 

bestaan uit het inzetten van een interventie die gericht is op een adequate begeleiding van uw 

werknemer en een snelle terugkeer naar het werk. Met toestemming van uw werknemer bespreken wij 

het advies en de voorgestelde interventie met u. 

 

Zo is alles gericht op een snelle en duurzame terugkeer naar werk. De begeleiding van en aandacht voor 

de werknemer staat centraal, net als de expertise van de bedrijfsarts. Daarbij betrekken we u als 

werkgever actief bij het gehele traject. 

 

Samenwerking 

De beste resultaten behalen we door open en gestructureerd met elkaar samen te werken. Persoonlijk 

contact en een goede match tussen alle betrokkenen is hierbij heel belangrijk. Bij de start van onze 

samenwerking zullen de vaste RPA en bedrijfsarts kennis komen maken met u én uw organisatie. Onze 
gestructureerde werkwijze met vaste processen zorgt ervoor dat uw persoonlijke doelen continu de 

aandacht hebben. Minimaal één maal per jaar evalueren we onze samenwerking. Hierin kijken we naar 

de resultaten van de afgelopen periode en in hoeverre uw doelstellingen bereikt zijn. Onze 
verzuimanalyse is een vast onderdeel van de evaluatie. Hierin beschrijven we de concrete verzuimcijfers 

en de ontwikkeling hiervan. Ons team van specialisten geeft hierbij advies over mogelijke preventieve 

maatregelen. Uiteraard zullen we deze adviezen ook adhoc geven op het moment dat ze gesignaleerd 
worden.  

 

Werkwijze meerdere locaties 

Door onze landelijke dekking zijn wij goed in staat organisaties met meerdere locaties te bedienen. Door 

het hele land hebben we spreekuurlocaties waar uw medewerkers terecht kunnen bij een bedrijfsarts. 
Vanuit onze groepspraktijk dicht bij uw hoofdlocatie, wordt onze volledige dienstverlening gecoördineerd. 

Zo zorgen we ervoor dat alle signalen vanuit het land bij elkaar komen en meegenomen worden in advies 

richting u.  
 

Vandaag  

Met ons online verzuimportal ‘Vandaag’ heeft u altijd en actueel inzicht in het verzuim van uw 

werknemers. Daarbij ziet u welke acties wij ondernemen en op welk moment wij dat doen. Zo kunt u 

bijvoorbeeld zien wanneer een spreekuur gepland is en heeft u inzage in de terugkoppeling hiervan. Ook 

beschikt u op elk gewenst niveau van uw organisatie over verschillende verzuimrapportages. Een 

koppeling met nagenoeg alle personeelsinformatiesystemen is mogelijk. Met Vandaag heeft u 24/7 inzicht 

in uw verzuimgegevens. 

 Alle informatie in het werknemersdossier 

 Een overzicht van alle openstaande acties 

 Terugkoppeling van uitgevoerde activiteiten 

 Een overzichtelijk ‘dashboard’ met de verzuimcijfers 

 Zelf heldere rapportages samenstellen 

 Inzage in alle contractgegevens 

 

ERD dienstverlening WGA en Ziektewet 

Bent u eigenrisicodrager voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en/of Ziektewet? 

Ook hierbij kan ArboNed u maximaal ondersteunen. Zowel bij de verzuimbegeleiding als de re-integratie. 

Onze ondersteuning is afhankelijk van de mate waarin u zelf de regie voert. Als u bij de start van onze 

samenwerking aangeeft eigenrisicodrager te zijn zorgen wij voor een offerte op maat voor deze 

specifieke dienstverlening.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ONS AANBOD exclusief branchekorting 

In onderstaand overzicht vindt u een compleet overzicht van onze verschillende abonnementsvormen. 

Welk abonnement u ook kiest, onze dienstverlening is altijd op het zelfde hoge niveau. De keuze bepaalt 

enkel de manier waarop wij onze activiteiten met u verrekenen. U kunt hierbij kiezen voor een all-in 

abonnement of een variant waarbij de activiteiten los aan u doorbelast worden. 

 

Keuzeopties contactmoment 

Bij alle contractvormen kunt u kiezen op welke manier én op welk moment wij contact met uw zieke 

medewerkers hebben.  

 

Digitale Verzuimvoorspeller 
Uw werknemer ontvangt hierbij de online Digitale verzuimvoorspeller. Indien de uitkomst een verzuim 

langer dan 2 weken is, nemen we telefonisch contact met u op om het vervolg af te stemmen.   

De Digitale Verzuimvoorspeller kan ingezet worden op dag 1, 3 of 5 

 

Telefonisch contact  

In sommige gevallen in de Digitale Verzuimvoorspeller niet geschikt als eerste contactmoment. Als 

alternatief kunt u kiezen het eerste contactmoment telefonisch te laten plaatsvinden. Hierbij neemt uw 

vaste RPA contact op met uw werknemer om de situatie te inventariseren en stemt de vervolgactie met u 

af. Telefonisch contact kan ingezet worden op dag 3, 5 of  8. 

 

Verrichtingen abonnement 

Bij deze vorm kunt u kiezen uit twee varianten.  

 

ArboNed Basis is hierbij de standaard variant. U houdt grip op de verzuimkosten. Het 

abonnementstarief bedraagt €36,- per medewerker per jaar. U ontvangt achteraf een 

factuur van de verrichtingen die zijn uitgevoerd. Vanzelfsprekend bent u ook met 

ArboNed Basis verzekerd van de beste verzuimbegeleiding én het uitvoeren van de acties 

die voortvloeien vanuit de Wet verbetering poortwachter. De re-integratie- en preventie 

adviseur adviseert en regisseert het proces.  

In de bijlage ziet u welke kosten zijn inbegrepen in uw abonnement en welke activiteiten       

los gefactureerd worden. 

 

ArboNed Flex beheerst u, uw verzuimkosten en betaalt u een lager €19,- 

instaptarief per werk-nemer per jaar. Aanvullend betaalt u per dienst die wij voor uw 

organisatie uitvoeren. ArboNed FLex is ontwikkeld speciaal voor bedrijven en 

organisaties met veel parttime medewerkers. Het is ook geschikt voor bedrijven met 

een laag verzuimpercentage en een lage meldingsfrequentie. 

 

 

 

All-in abonnement 

ArboNed Extra is ons all-in abonnement waarbij u een vast bedrag per werknemer per 

jaar betaalt. De meeste activiteiten voor de verzuimbegeleiding zijn hierbij inbegrepen. 

Ideaal als het voor uw organisatie belangrijk is de kosten vooraf inzichtelijk te hebben. 

Het abonnementstarief is afhankelijk van startmoment. 

 

 

 

Digitale Verzuimvoorspeller    Telefonisch contact 

Dag 1: € 142      Dag 3:   € 152 

Dag 3:  € 140      Dag 5:   € 149 

Dag 5:  € 139,-      Dag 8:   € 147 

       

     

 

 



 

PREVENTIE 

Zonder preventie is gezond ondernemen niet 

mogelijk en daarom een essentieel onderdeel van 

ons werk. De RI&E en PMO geven u inzicht in de 

aandachtspunten. Onze specialisten kunnen u op 

alle vlakken ondersteunen bij de aanpak van deze 

punten. Zo kunnen we bijvoorbeeld helpen bij het 

organiseren van concrete beheersmaatregelen. Ook 

het ondersteunen, trainen en coachen van uw 

medewerkers is mogelijk. Binnen onze 

verzuimbegeleiding is preventie een vast 

onderdeel. De RPA en Bedrijfsarts hebben daarbij 

een belangrijke signaleringsfunctie. Doordat we 

met vaste specialisten werken kennen we onze 

klanten goed. Hierdoor zijn we heel goed in staat 

om zaken te signalen die voor verbetering vatbaar zijn. Wij zullen dit altijd aan u terugkoppelen en 

preventieve maatregelen adviseren. We voeren daardoor niet alleen symptoombestrijding uit, maar ook, 

in samenwerking met u, structurele preventie. Hieronder een selectie van de produceten en diensten die 

we hierbij in kunnen zetten. 

 

Psychosociale begeleiding 

ArboNed biedt verschillende mogelijkheden op het gebied van psychosociale begeleiding. Onze aanpak is 

gebaseerd op inzichten uit toegepast wetenschappelijk onderzoek door onze eigen experts. En 

ondersteunt u om verzuim te verlagen en mensen weer snel, gezond aan het werk te krijgen. De 

bedrijfsmaatschappelijk werker stimuleert uw werknemer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen 

inzetbaarheid en (werk)plezier. Hij benadert deze problematiek altijd vanuit de gevolgen voor het werk. 

Op tijd ingrijpen en zorgen voor de juiste begeleiding kan arbeidsongeschiktheid door psychische 

klachten voorkomen. Een gesprek met een van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers kan uitval 

voorkomen of de re-integratie van uw werknemer versnellen. Hiervoor bieden wij ook de mogelijkheid 

van een preventief open spreekuur.  

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

Met een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) brengt u alle risico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt 

aanpakken. Als de Inspectie SZW u benadert voor een steekproef, moet u met een actuele RI&E, inclusief 

Plan van aanpak, kunnen aantonen dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn. De 

professionals van ArboNed ondersteunen u graag bij de toetsing of de gehele uitvoering én de 

vastlegging van de RI&E. 

 

Preventief medisch onderzoek (PMO) 

Met een Preventief medisch onderzoek (PMO) krijgen u en uw mensen inzicht in hun fysieke en mentale 

gezondheid in combinatie met werk en leefstijl. En adviezen om dit te verbeteren. ArboNed biedt drie 

verschillende vormen van de PMO, afgestemd op uw doelen: 

 Het online ePMO. 
 Het PMO Persoonlijk, voor een uitgebreide gezondheidscheck voor uw werknemers. 

 Bij PMO Vitaal krijgt u maatwerk. 

 

Open Spreekuur 

Het open spreekuur is toegankelijk voor al uw werknemers. Ze kunnen hier op eigen initiatief gebruik van 

maken. Ze kunnen vragen stellen over hun gezondheid en welzijn in relatie tot het werk. Dit kan 

medisch, maar ook arbogerelateerd zijn. Het open spreekuur is preventief en kan verzuim voorkomen. U 

bent wettelijk verplicht uw medewerkers een open spreekuur aan te bieden. 

 

Preventief Spreekuur 

Dit spreekuur kan op uw verzoek gepland worden en is bedoeld voor werknemers die (nog) niet 

verzuimen. Door in gesprek te gaan voordat de medewerker uitvalt kan verzuim voorkomen worden. 

 

Trainingen 

Vanuit onze ArboNed Academy verzorgen we opleidingen, trainingen en workshops om u te ondersteunen 

met gezond en veilig ondernemen. Wij zullen tijdens onze samenwerking de inzet van de ArboNed 

Academy proactief adviseren als wij hier aanleiding toe zien. Uiteraard kunt u ook op eigen inzicht 

gebruik maken van deze diensten.  

Zie https://www.arboned.nl/diensten/trainingen voor alle mogelijkheden. 

https://www.arboned.nl/diensten/trainingen


 

Werkplekonderzoek 

Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot op kantoor 

en is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Op basis van het integrale 

werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee 

kunt u de klachten en het verzuim bij uw werknemers terugdringen én levert u direct een positieve 

bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers. Bij ons onderzoek wordt gekeken 

naar: 

 De fysieke belasting 

 Ergonomie van de werkplekinrichting 
 Omgevingsfactoren, zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen 

 Veiligheid 

 Het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk/stress 
 

Aan de hand van de resultaten stellen wij vervolgens een advies op met een individuele rapportage. Ter 

plekke wordt, indien mogelijk, de werkplek op de juiste manier ingesteld en advies gegeven voor een 

juiste werkhouding. 

 

Leefstijlprogramma's  

De invloed van een ongezonde leefstijl op verzuim dringt steeds meer door. Uit onderzoek van TNO blijkt 

dat 40% van de werkgevers beleid heeft op het gebied van leefstijl en beweging. Werknemers met een 

gezonde leefstijl verzuimen minder. Uw werknemers zijn hier zelf verantwoordelijk voor, maar u kunt ze 

wel bewust maken van hun leefstijl door de inzet van onze leefstijlprogramma’s. Met deze programma’s 

verbeteren uw werknemers hun gezondheid. Ze pakken niet alleen ingesleten gewoontes aan, maar gaan 

ook echt aan de slag met het veranderen van hun leefstijl. Met als resultaat dat de werknemer actiever 

en gezonder wordt. 

 

Webinars 

Als uw partner voor gezond ondernemen vinden wij het belangrijk dat uw kennis up-to-date is. Daarvoor 

bieden wij u diverse webinars kosteloos aan.  

https://www.arboned.nl/diensten/webinars  

  

https://www.arboned.nl/diensten/webinars


 

Bijlagen 

 

 

1. Activiteiten-en tarievenoverzichten van Basis, Flex en Extra abonnement 2021 

2. ArboNed locaties 
3. De ondernemingsraad en ArboNed 

4. Samenvatting Arbowet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bijlage 1: Activiteiten-en tarievenoverzicht 2021 Basis, Flex en Extra excl. korting 

 
In onderstaande tabel ziet u welke diensten in het door u te kiezen abonnement zijn opgenomen. Deze 

activiteiten zijn aangegeven met een  . Voor de overige activiteiten ontvangt u,  naar verbruik een 

factuur. 

 

Verzuimaanpak 
 

Basis Flex Extra 

Abonnement per medewerker per jaar 
 

 €   36   €  19  Offerte 

Ziek- en herstelmeldingen 
  

Signaleren frequent verzuim (3 meldingen in één jaar) 
  

Doorgeven verplichte verzuimmelding aan UWV in 42e verzuimweek 


  

Signaleren vangnet en zwangerschap, na toestemming werknemer en 
voor zover bekend 



  

Signaleren verhalen loon- en letselschade bij verzuim door schuld van 
een derde, na toestemming werknemer 



  

Signaleren samengesteld verzuim: verzuimmelding binnen 28 dagen 
na herstelmelding 



  

Open spreekuur voor werknemers (initiatief werknemer) 
  

Eerste contact (afhankelijk van keuze binnen abonnement):     

• Digitale vragenlijst voor werknemer  € 5 € 6 

• Telefonische informatie-inwinning re-integratie- en 
preventieadviseur 

 
€ 35 € 42 

Telefonisch consult re-integratie- en preventieadviseur  € 35 € 42 

Spreekuur bedrijfsarts binnen 6 weken  € 105 € 126 

Opstellen probleemanalyse en advies, inclusief spreekuur  € 283 € 339,50 

Periodieke evaluatie, inclusief spreekuur  € 105 € 126 

Verwijzing naar externe provider door bedrijfsarts  € 105 € 126 

Evaluatieconsult re-integratie- en preventieadviseur  € 47 € 56,50 

Eerstejaarsevaluatie  € 156 € 187,50 

Re-integratieverslag ziek-uit-dienst (verkort)  € 105 € 126 

Re-integratieverslag ziek-uit-dienst (volledig)  € 310 € 372 

Ondersteuning bij WIA-aanvraag door bedrijfsarts  € 485 € 582 

Multidisciplinair overleg (week 18-26)  € 131 € 157 

Verwerken informatie huisarts/specialist  € 70 € 84 € 70 

Opvragen en verwerken informatie huisarts/specialist  € 140 € 154 € 140 

Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen, exclusief spreekuur  € 68 € 81,50 

Spoedspreekuur Arbeidsconflict*  € 250 € 300 

Spoedspreekuur Zorg*  € 230 € 276 

Huisbezoek op verzoek werkgever, aanvragen voor 09.30 uur*  € 79 € 95 ***

(Terugval)preventiespreekuur op verzoek van werkgever en/of in 
navolging van advies bedrijfsarts 

 
€ 105 € 126  

Second opinion    

  Bij beoordeling en telefonisch consult 
  

  Bij fysiek consult na beoordeling en telefonisch consult 
  

 

 

Sociaal medisch teamoverleg (SMT)**   

 uurtarief uurtarief uurtarief Uurtarief  

Overleg met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging  uurtarief uurtarief uurtarief 

Begeleiding werknemer na het tweede ziektejaar zolang 
dienstverband duurt/op verzoek werkgever 

 
tarief per  
activiteit 

tarief per  
activiteit 

tarief per  
activiteit 



 

* Uitvoering niet standaard, maar in afstemming met de opdrachtgever. Uitvoering vindt plaats op dezelfde dag of 
uiterlijk binnen drie werkdagen. 

  

** Optioneel als extra module af te sluiten (op urenbasis, per jaar): overleg met uw organisatie, 
personeelsvertegenwoordiging en/of ondernemingsraad over arbobeleid en verzuimbegeleiding. 

  

*** Een maximum per jaar van tien procent van het geregistreerd aantal werknemers 

      

Organisatieservices     

Registratie verzuim- en herstelmeldingen (meldingen binnen 2 
werkdagen doorgeven) 

   

Vandaag: 24 uur per dag verzuim(acties) volgen via internet    

Jaarlijks verzuimoverzicht (op verzoek)    

Signalering aanpassing WIA-uitkering    

Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum 
voor Beroepsziekten en aan werkgever, na toestemming 

   

Calamiteitenservice: bel 0900 5353 541 voor het melden van 
calamiteiten en eerste telefonische opvang 

   

Toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan uw 
personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad 

   

Informatieoverdracht aan uw verzekeraar (afhankelijk van de 
verzekeraar en polisvoorwaarden) 

   

     

Voor de activiteiten die niet standaard gedekt zijn, machtigt u ArboNed om ze uit te voeren. Dit doen wij zonder vooraf 
toestemming aan u te vragen. Zo wordt dreigend langdurig verzuim tijdig onderkend en voldoet u aan wet- en 
regelgeving. Dit geldt niet voor huisbezoek, spoedspreekuur en SMT. Deze vinden alleen plaats op uw verzoek of in 
overleg. 

      

Uurtarieven     

Re-integratie- en preventieadviseur  € 139 € 167 € 139  

(Bedrijfs)arts  € 210 € 252 € 210  

          

Spoedhuisbezoek (op dag van aanvraag, na 09.30 uur aangevraagd)/ 

weekendhuisbezoek 
 € 120 € 144 € 120  

Verhaal loon- en letselschade (verzuim schuld door derde) 
 no cure, 

no pay 
no cure, 
no pay 

no cure, 
no pay 

 

Extra inzet re-integratie- en preventieadviseur/bedrijfsarts  uurtarief uurtarief uurtarief  

 Engelstalige vertaling terugkoppeling  € 24 € 29 € 24   

Arbeidsdeskundige dienstverlening (prijs per activiteit)         

Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek  offerte offerte offerte  

Arbeidsdeskundig advies  offerte offerte offerte  

          

Dienstverlening bedrijfsmaatschappelijk werk         

Psychosociale hulpverlening, conflictmiddeling, rouwbegeleiding  offerte offerte offerte  

Vertrouwenspersoon, opzetten beleid, advisering  offerte offerte offerte  

Klachtencommissie  offerte offerte offerte  

Calamiteitenopvang*  offerte offerte offerte  

*Bij inzet na kantoortijden geldt een toeslag van 30%.      

          

Aanvullende dienstverlening         

ePMO 
 
 

offerte offerte offerte  

Preventief medisch onderzoek (PMO)  offerte offerte offerte  

Leefstijl coaching en interventies (bewegen, roken, voeding, alcohol en 
ontspanning) 

 offerte offerte offerte  



 

(Senior) Consultant veiligheid, arbeidshygiëne of ergonomie  offerte offerte offerte  

(Senior) Consultant arbeids- en organisatieadvies  offerte offerte offerte  

Vitaliteits- en gezondheidsdeskundige  offerte offerte offerte  

Energiemeter  offerte offerte offerte  

Trainingen (o.a. verzuimmanagement en preventiemedewerker)  offerte offerte offerte  

Coaching  offerte offerte offerte  

Counseling, cognitieve gedragstherapie, EMDR  offerte offerte offerte  

RI&E: Risico- inventarisatie en -evaluatie met online monitor  offerte offerte offerte  

      

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. 

 

http://www.arboned.nl/algemene-voorwaarden/ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.arboned.nl/algemene-voorwaarden/


 

Bijlage 2: Overzicht locaties ArboNed 

 

Locaties van ArboNed 

ArboNed biedt een landelijke spreiding met ruim 70 (spreekuur)locaties verdeeld over Nederland. Al deze 

locaties zijn van buitenaf herkenbaar en waar mogelijk bewegwijzerd (industriegebieden e.d.). Bij alle 
vestigingen is er parkeergelegenheid. De vestigingen zijn toegankelijk voor mindervaliden en er bevindt 

zich altijd ook een spreekkamer op gelijkvloers niveau. Tevens beschikken al onze vestigingen over 

klantvriendelijke wachtkamerfaciliteiten en goed geoutilleerde spreekkamers. De spreekkamers zijn 
zodanig afgeschermd dat de privacy van bezoekers te allen tijde is gewaarborgd. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bijlage 3: De ondernemingsraad en ArboNed 

 



 

ArboNed is een principieel voorstander van goede samenwerking met de OR. Enerzijds krijgt ArboNed op 

die manier informatie over de uitwerking van het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn 

(VGW), anderzijds komt de samenwerking de kwaliteit van medezeggenschap ten goede. Het protocol 

laat onverlet dat de werkgever in de zin van de WOR een grote verantwoordelijkheid draagt in de 

betrokkenheid van de OR bij het arbobeleid. Ook heeft de OR eigen verantwoordelijkheden voor wat 

betreft het eigen functioneren en de vertegenwoordiging van medewerkers. ArboNed zal niet treden in de 

relatie tussen de OR en de directie van de organisatie. 

 

1 . De samenwerking bestaat in ieder geval uit de uitwisseling van relevante informatie tussen 

ArboNed en de OR en een evaluatie van de werkzaamheden van ArboNed: 

 

a. ArboNed verstrekt de ondernemingsraad een afschrift van de beleidsgerichte stukken en adviezen die 

door ArboNed in het kader van haar dienstverlening aan de werkgever worden toegezonden. Het betreft 

hier géén informatie over individuele medewerkers. ArboNed streeft ernaar om conceptstukken eerst 

naar de werkgever te sturen. Voorbeelden zijn rapportages over het ziekteverzuim, de risico-

inventarisatie en -evaluatie, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek op groepsniveau, het 

jaarplan en adhoc-adviezen. 

 

b. Voorafgaand aan de ingangsdatum van het contract tussen werkgever en ArboNed zal ArboNed via de 

werkgever de contract- en werkafspraken met de organisatie aan de ondernemingsraad schriftelijk 

bekendmaken. 

 

c. Indien ArboNed naast de in de contract- en werkafspraken genoemde werkzaamheden andere 

activiteiten ten behoeve van de organisatie gaat uitvoeren, zal ArboNed de OR hiervan zo spoedig 

mogelijk op de hoogte brengen.   

 

d. Elk jaar worden de werkzaamheden van ArboNed geëvalueerd, waarbij speciaal aandacht wordt 

geschonken aan de samenwerking van ArboNed met de OR en aan de ervaringen van medewerkers over 

ArboNed. De OR en ArboNed leveren beide een schriftelijke bijdrage voor deze evaluatie. 

 

f. ArboNed beschikt over een klachtenprocedure. Doel hiervan is om medewerkers die klachten hebben 

over ArboNed in de gelegenheid te stellen deze klachten te uiten, desgewenst anoniem. 

 

2. De OR dringt bij de werkgever aan op het beschikbaar stellen van faciliteitenvoorzieningen 

die het functioneren van ArboNed als onafhankelijke, deskundige dienst ten goede komen. 

Hierbij valt onder meer te denken aan: 

 

a. Toelichting op informatie en overleg 

.  presentatie vóór de ingangsdatum van het contract van de werkafspraken met de organisatie; 

.  geregeld overleg tussen de ondernemingsraad en ArboNed; 

.  bespreking van de werkzaamheden van ArboNed voor de organisatie vóór de opzegtermijn van het 

contract met   ArboNed; 

.  het toelichten van stukken en adviezen die aan de ondernemingsraad zijn toegezonden. 

 

b. Bedrijfsgezondheidszorg 

.  het verrichten van medisch onderzoek op de werkplek en onder werktijd; 

.  ruimte voor een (open) spreekuur. 

 

c. Arbeidsomstandigheden 

.  mogelijkheden voor werkplekonderzoek; 

.  toelichting op de risico-inventarisatie en -evaluatie; 

.  invulling van bedrijfshulpverlening; 

.  eventuele afstemming van werkzaamheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op de 

werkplek 

 

De wijze van financiering van de hiervoor door ArboNed benodigde adviesuren dient vooraf te worden 

vastgelegd. De bijbehorende werkafspraken worden door ArboNed op schrift gesteld en gelden als bijlage 

van dit protocol. 

 

 

Bijlage 4: Samenvatting Arbowet 

 



 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet. 

 

Open spreekuur 

Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte 

gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Het arbeidsomstandigheden-spreekuur (of open 

spreekuur/preventief spreekuur), maakte al onderdeel uit van onze dienstverlening. Met de nieuwe 

Arbowet bent u als werkgever nu ook verplicht uw werknemers actief te wijzen op dit recht. De tekst die 

u hiervoor kunt gebruiken vindt u hier. Uw werknemer kan zelf dit spreekuur aanvragen door te bellen 

naar ArboNed en een afspraak te maken. Dit spreekuur is anoniem en u ontvangt geen terugkoppeling 

hiervan. 

 

Vrije toegang werkvloer 

De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.  

 

Grotere medewerkersbetrokkenheid 

De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker 

en diens rol in de organisatie. 

 

Duidelijkere rol preventiemedewerker 

De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie. 

 

Basiscontract arbodienstverlening 

De nieuwe Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener nu 

ook verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin moeten de minimale afspraken over de 

dienstverlening worden vastgelegd. 

 

Second opinion 

Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt over het 

advies van de begeleidende bedrijfsarts; de second opinion. ArboNed maakt voor een second opinion 

gebruik door een pool van bedrijfsartsen binnen een samenwerkingsverband van de OVAL, KoM en ZFB 

en wordt inhoudelijk ondersteund door de NVAB. In deze leaflet vindt u meer informatie over de second 

opinion, inclusief uitleg over het verschil tussen een klacht, de second opinion en het deskundigenoordeel 

van het UWV. De grootste aanpassing in de overeenkomst gaat over het uitvoeren van de second 

opinion. Het besluit van de wetgever hierover is 19 juni 2017 gepubliceerd (Stb.nr. 255).  

 

Werkwijze: 

https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/ 

 

Middels het separaat aangeleverd document “Samenwerkingsafspraken ArboNed” voldoet ons contract 

aan de nieuwe Arbowet, mits uw OR, PVT of werknemersvertegenwoordiging hiermee heeft ingestemd, 

indien van toepassing. Deze samenwerkingsvoorwaarden vindt u ook op onze website: 

 

https://www.arboned.nl/uploads/inline/ArboNed_Samenwerkingsvoorwaarden.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arboned.nl/uploads/inline/Voorbeeldtekst-Open-spreekuur-voor-communicatie-richting-werknemer.docx
https://www.arboned.nl/preventiemedewerker
https://www.arboned.nl/uploads/inline/ArboNed-Second-opinion.pdf
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-255.html
https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/
https://www.arboned.nl/uploads/inline/ArboNed_Samenwerkingsvoorwaarden.pdf

