
 

Anker Verzuimsupport maakt gebruik van de diensten van Perspectief als gecertificeerde arbodienstverlener.  

 

Abonnementen en tarieven Full- Service 
pakket 2020 

 

 

 

  

                                                           

1 Perspectief stelt zich garant voor een eventuele loonsanctie die het UWV oplegt na het tweede ziek-

tejaar, als Perspectief gedurende de gehele verzuimduur de verzuimbegeleiding en bijbehorende re-in-
tegratie-activiteiten heeft uitgevoerd én de werkgever de adviezen van Perspectief onverwijld en ade-
quaat heeft opgevolgd en zich heeft gehouden aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter en 

een eventuele verzuimverzekeraar stelt. Vanzelfsprekend verwacht Perspectief dat de werkgever en de 
werknemer Perspectief onverwijld en volledig informeren over relevante zaken rondom het verzuim. 

2 Via CAMAS door werkgever, alternatieve melding kost € 6,- extra per medewerker per jaar. 

Product Full-Service 

Prijs per werknemer per jaar € 111,00 

Toegang CAMAS   

Vaste contactpersoon   

Signalering frequent verzuim via CAMAS   

Signalering doorlopende ziektegevallen via CAMAS   

Bewaking afspraken en voortgang via CAMAS   

Verzuimstatistieken via CAMAS   

Doormelding aan verzekeraar   

Signalering wettelijke termijnen   

Poortwachtergarantie1   

Ziek en herstelmeldingen2   

42e weeksmelding UWV   

Eerste telefonisch consult   

Vervolg telefonische consulten   

Telefonisch consult geen gehoor    

Schriftelijk verzoek tot contact na geen gehoor   

(Preventief) Consult bedrijfsarts   

Probleemanalyse   

Voorstel plan van aanpak   

Voorstel bijstelling plan van aanpak   

Eerstejaars evaluatie   

Actueel oordeel   

Re-integratieverslag bij 2 jaar ziekte   

Eindevaluatie   

Melding UWV vangnet   

Anoniem Consult bedrijfsarts    

Opvragen medische gegevens (exclusief kosten medische informatie)   
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Verzuimbegeleiding Tarief1 

Eerste telefonisch verzuimconsult   

Eerste telefonisch verzuimconsult 
(na 7 kalenderdagen) 

  

Eerste telefonisch verzuimconsult  
(na 21 kalenderdagen) 

  

Vervolg telefonisch verzuimconsult   

Telefonisch consult niet bereikbaar   

Schriftelijk verzoek tot contact na geen gehoor   

Casemanagement   

Opvragen dossier bij vorige arbodienst  
(exclusief nota) 

  

Opvragen medische informatie  
(exclusief kosten behandelaar) 

  

Opvragen medische informatie bij medisch spe-
cialist/ziekenhuis (exclusief kosten behandelaar) 

  

Dossieradvies bedrijfsarts   

Telefonisch consult bedrijfsarts   

Consult bedrijfsarts basis   

Consult bedrijfsarts kort   

Consult bedrijfsarts (preventief)   

Consult bedrijfsarts   

Belastbaarheidscheck (voorheen FML)   

Second Opinion Bedrijfsarts   

Telefonisch contact bedrijfsarts met werkgever 49,50 

Verzuimconsult locatie Perspectief uurtarief 

Verzuimconsult locatie klant uurtarief 

Dossierreparatie verzuimconsultant uurtarief 

Deelname Sociaal medisch overleg (SMO)  
deskundige 

uurtarief 

Deelname Sociaal medisch overleg (SMO)  
bedrijfsarts 

uurtarief 

Consult bedrijfsarts locatie klant offerte 

 

Rapportages Regulier Tarief1 

Probleemanalyse  
(inclusief beoordeling bedrijfsarts) 

  

Bijstelling probleemanalyse   

Voorstel plan van aanpak   

Voorstel bijstelling plan van aanpak   

Voorstel eerstejaarsevaluatie   

Voorstel eindevaluatie   

Re-integratieverslag bij twee jaar ziekte   

Actueel Oordeel   

Uitgebreide verzuimanalyse inclusief rapportage Offerte 

Deskundigenoordeel UWV  
(exclusief kosten UWV) 

93,00 

  

Ziek uit dienst / WGA Tarief1 

Voorstel eindevaluatie bij beëindiging dienst- 
verband 

93,00 

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

187,00 

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

93,00 

Actueel Oordeel bij beëindiging dienstverband 291,00 

Bezwaar en Beroep 165,00 

 

Huisbezoeken  Tarief1 

Standaardbezoek (binnen drie werkdagen) 82,00 

Spoedbezoek voor 10.15 uur aangevraagd  
(dezelfde dag uitgevoerd) 

104,00 

Spoedbezoek tussen 10.15 en 13.45 uur aange-
vraagd (dezelfde dag uitgevoerd) 

135,00 

Weekendbezoek 220,00 

Huisbezoek verzuimconsultant uurtarief 

Huisbezoek bedrijfsarts uurtarief 

 

Administratieve kosten Tarief1 

Ziek- en herstelmelding via CAMAS   

Aanvraag/beoordeling Second Opinion   

Melding UWV vangnet   

42e week melding UWV   

Melding UWV zwangerschapsverlof  
(exclusief opvragen gegevens werkneemster) 

  

Melding UWV zwangerschapsverlof  
(exclusief opvragen gegevens werkneemster) 

  

Verwerking ziek-/ herstelmelding anders dan via 
CAMAS2 

6,00 
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Verzuimmanagement Uur- 
tarief1 

Verzuimconsultant  111,00 

Bedrijfsmaatschappelijk werker  125,00 

Ergonoom  135,00 

Bedrijfsfysiotherapie 135,00 

Arbo-adviseur  135,00 

Adviseur Arbeidsmobiliteit 135,00 

Psycholoog  135,00 

Duurzaam inzetbaarheid adviseur 135,00 

Middelbaar Veiligheidsdeskundige 125,00 

Hoger Veiligheidskundige  147,00 

Arbeids- en organisatiedeskundige 147,00 

Arbeidshygiënist 147,00 

Toxicoloog  147,00 

Arbeidsdeskundige  147,00 

Register Casemanager 165,00 

Bedrijfsarts 198,00 

Senior Bedrijfsarts 219,00 

 

Personeelsmanagement & Organisatie- 
management 

Uur- 
tarief1 

P&O Adviseur  111,00 

Vertrouwenspersoon 135,00 

Loopbaan Adviseur 135,00 

HRM Adviseur 147,00 

Juridisch Adviseur  165,00 

Consultant  147,00 

Senior Consultant 165,00 

Mediator 178,00 

Detachering offerte 

Arbeidsomstandigheden Tarief1 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) offerte 

1 Alle tarieven zijn in euro en exclusief BTW, reiskosten en geldig voor 2020. Deze lijst is niet uitputtend. Bij an-
nulering van een (telefonische) afspraak zonder dringende reden of niet verschijnen/bereikbaar zijn op een af-
spraak, worden de kosten van het product wel in rekening gebracht. Deze kosten vallen niet binnen de reguliere 
abonnementsvarianten. 

Personeelsmanagement & Organisatie- 
management 

Uur- 
tarief1 

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) offerte 

Re-integratietraject offerte 

Bedrijfshulpverlening offerte 

Cursus VCA offerte 

Cursus Preventiemedewerker offerte 

Werkplekonderzoek offerte 

Rijbewijskeuring v.a. 87,50 

Uitgebreide verzuimanalyse, inclusief rapportage offerte 

Advisering Arbo-omstandigheden offerte 

Preventie & Duurzame Inzetbaarheid offerte 

 

Training & Coaching Tarief1 

Coach (uurtarief) 147,00 

Training CAMAS 525,00 

Verzuimtraining offerte 

Teamtraining offerte 

DISC offerte 

DISC Functieprofiel offerte 

Testen personeel offerte 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

2 Prijs per melding indien melding verwerkt is door Perspectief en er geen toeslag per medewerker voor alterna-
tieve meldingen wordt berekend. 

                                                           


