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 Inhoud abonnementen Marbo 2019  
 
 

Dienstverlening Full Service 
abonnement 

Verrichtingen 
abonnement 

Prijs 
 

€ 110,- € 26,00 

Regie casusbegeleiding 
 

Marbo Marbo 

Aansluiting digitaal verzuimmanagementsysteem 
 Ziek- en herstelmeldingen 
 Inzicht in uw verzuimdossiers 
 Verzuimoverzichten 
 Privacyproof uitwisselen van gegevens met de verzekeraar 

voor uitvoering van de verzekering 
 

  

Aansluiting gecertificeerde arbodienst 
 

  

Eerste contact met werkgever uiterlijk op derde dag na ontvangst 
ziekmelding. Contact met zieke werknemer indien nodig 


 

Uurtarief 

Gesprek met bedrijfsarts via spreekuur uiterlijk in de zesde 
ziekteweek 
 

 Uurtarief 

Probleemanalyse en advies conform de Wet verbetering 
poortwachter 
 

 Uurtarief 

Concept Plan van aanpak  Uurtarief 
 

Bij verzuim langer dan 6 weken: periodieke consulten met de 
bedrijfsarts of de praktijkondersteuner bedrijfsarts in het eerste en 
tweede ziektejaar 
 

 Uurtarief 

Telefonisch inwinnen van informatie door bedrijfsarts of 
praktijkondersteuner bedrijfsarts 
 

 Uurtarief 

Opvragen van informatie bij curatieve sector door bedrijfsarts of 
praktijkondersteuner bedrijfsarts 
 

 Uurtarief 

Beoordelen medisch informatie door bedrijfsarts tot 5 pagina’s 
 

 Uurtarief 

Second Opinion Bedrijfsarts via Landelijke Pool Bedrijfsartsen 
Second Opinion  
 

 Uurtarief 

Advies aan werkgever en werknemer over acties en interventies die 
werkhervatting bevorderen  en het regelen van deze interventies voor 
relaties met een lopende verzuimverzekering  
 

 Uurtarief 

Regelen van een (deel)vergoeding voor de geadviseerde interventies 
voor relaties met een lopende verzuimverzekering 

 Uurtarief 

Signaleren van en begeleiden van de werkgever bij de 
eerstejaarsevaluatie 
 

 Uurtarief 

Begeleiding werkgever en medische beoordeling werknemer voor 
(vervroegde) WIA-aanvraag 
 

 Uurtarief 
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Doorgeven van beroepsziekten aan het NCVB (anoniem) en aan 
werkgever (na toestemming werknemer) door bedrijfsarts 
 

 Uurtarief 

Signalering van vangnet en WAZO  melding bij UWV door 
werkgever zelf 
 

 Uurtarief 

42e weekmelding aan het UWV 
 

 Uurtarief 

Preventieve begeleiding bij dreigend ziekteverzuim 
 

 Uurtarief 

Telefonisch overleg preventiemedewerker of lid ondernemingsraad 
met bedrijfsarts 
 

 Uurtarief 

Preventief arbeidsomstandighedenspreekuur voor werknemers bij de 
bedrijfsarts (anoniem) 
 

 Uurtarief 

Bezoek werkplek door bedrijfsarts op indicatie van bedrijfsarts 
 

 Uurtarief 

Bedrijfsbezoek door bedrijfsarts, praktijkondersteuner bedrijfsarts of 
re-integratiespecialist 

Uurtarief Uurtarief 

Telefonische helpdesk met betrekking tot preventie, 
verzuimvraagstukken en sociale zekerheid 
 

 Uurtarief 

Preventieve dienstverlening 
 PMO/PAGO 
 (Aanstellings)keuring 
 Training preventiemedewerker 
 Verzuimtraining voor leidinggevenden 
 RI&E 
 Advies duurzame inzetbaarheid 

 

Uurtarief of  
Offerte op 
aanvraag 

Uurtarief of  
Offerte op 
aanvraag 

 
 

Tarieven dienstverleners 
 

Dienstverlener Uurtarief 

Bedrijfsarts € 189,- 

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts € 139,- 

Re-integratiespecialist Wet Verbetering Poortwachter € 117.- 

Re-integratiespecialist WGA € 128.- 

Duurzame inzetbaarheidsspecialist € 133,- 
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 Tarieven losse verrichtingen medische unit Marbo 
 

Verrichtingen medische unit Marbo Tarief per 
verrichting 

Preventief spreekuur  € 69,50 

Anoniem spreekuur € 94,50 

Probleemanalyse € 141,- 

Bijstelling  probleemanalyse € 110,- 

Bijstelling  probleemanalyse - op locatie € 141,- 

Consult (kort) € 69,50 

Consult (kort)- op locatie € 94,50 

Contact derden (POB) € 35,- 

Contact Contact derden (BA) € 48,- 

FML  € 94,50 

Opstellen verklaring bedrijfarts voor vervroegde WIA-aanvraag € 94,50 

Actueel oordeel (ziek uit dienst) € 165,- 

Actueel oordeel (wia-aanvraag) € 165,- 

Telefonisch overleg € 47,25 

Medische informatie opvragen € 35,- 

Medische informatie beoordelen € 283,- 

Second opinion € 750,- 

Taxipaskeuring € 165,- 

Rijbewijskeuring (klein)  € 165,- 

Rijbewijs CDE (groot) € 247,50 

Contact preventiemedewerker/OR-lid € 94,50 
NB: deze tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.  
 

Facturering van de vergoeding voor additionele diensten door Marbo en de Arbodienst vindt maandelijks 
achteraf plaats door Marbo na een verrichting voor zover deze niet zijn inbegrepen in het abonnement. 
Indien BTW van toepassing is, zal deze in rekening worden gebracht op bovenstaande (uur)tarieven. 
 
U ontvangt ook een factuur voor de activiteiten uitgevoerd door Marbo in de volgende gevallen: 

 De werknemer verschijnt niet op het spreekuur 
 De werknemer neemt zijn telefoon niet op bij een telefonisch spreekuur 
 De afspraak is afgezegd minder dan 2 werkdagen voor aanvang, ongeacht de reden 

 
 


