Tarieven 2020 (excl BTW)
Contract vormen (exclusief “Volledig Maatwerk Pakket”)
Eenmalige administratie kosten € 101,00 (excl. BTW)
Bij totaal pakket: vanaf prijs per werknemer per jaar

Totaal

Verrichting

Eenmalig

Eenmalig

€ 93,50

Verzuim voorkomen
Toegang tot het open (arbeidsomstandigheden) spreekuur voor uw medewerkers
(Bij “Totaal Pakket”: 10 spreekuren per 100 werknemers inclusief !)



€ 89,75

Registratie ziek en hersteld meldingen
Verwerken van alle ziek- en hersteldmeldingen
Signaleren van de derde ziekmelding per medewerker binnen een jaar
Verzuimgegevens voor de (verzuim)verzekeraar
Vaststellen beleid in eerste telefonisch overleg met werkgever
Doorgeven beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en aan u
Signaleren van ziekmeldingen die aangemerkt kunnen worden als 'vangnetgeval'
U meldt dit zelf uiterlijk de vierde verzuimdag door aan het UWV

1



1

Vanaf *
€ 20,50 /wn
per jaar

Signaleren mogelijkheid verhaalsrecht loon- en letselschade bij verzuim door schuld
van een derde
e

Verzorgen van de verplichte ziekmelding aan het UWV in de 42 week van de
arbeidsongeschiktheid



€ 35,00





Verzuimoverzichten
Uitgebreide verzuimrapportages op bedrijfsniveau online op www.smvh.nl

Verzuim en Re-integratie Activiteiten



Telefonisch spreekuur
Huisbezoek lekenrapporteur ( bij aanmelding voor 10:00 AM)

€ 69,00

Huisbezoek bedrijfsarts (bij totaal pakket deels inclusief)
(spoed) Spreekuur bedrijfsarts

2

Spreekuur voor opstellen probleemanalyse en advies / eerste spreekuur
Spreekuur eerstejaars evaluatie

2

2

Beantwoorden vragen werkgever/werknemer via e-mail, berekend per 10 minuten







€ 59,80
€ 69,00
€ 179,50
€ 89,75
€ 134,00
€ 134,00
€ 29,90

(Telefonisch) consult bedrijfsarts los van verzuimbegeleiding, berekend per 10 min.

€ 29,90

€ 29,90

Bedrijfsgeneeskundige ondersteuning rond WIA-aanvraag / beoordeling

€ 179,50 p.u.

€ 179,50 p.u.

Informatie opvragen behandelaar

€ 89,75

€ 89,75

Informatie ontvangen / verwerkt / kosten specialist

€ 120,00

€ 120,00

Doorverwijzing voor second opinion bedrijfsarts (niet deskundigen oordeel UWV).
Deze kosten worden door Xerio BV zelf gefactureerd aan werkgever.

€ 185,00 p.u.

€ 185,00 p.u.

€ 179,50 p.u
Offerte

€ 179,50 p.u
Offerte

€ 42,50

€ 42,50

Rijbewijskeuring C/D/E

€ 73,00

€ 73,00

Rijbewijskeuring BGZ

€ 147,50

€ 147,50

Beleid
Overleg (Sociaal Medisch Team) met uw organisatie / personeelsvertegenwoordiging.

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO / PAGO)
Keuringen
Rijbewijskeuring B/E

1

- na toestemming van uw medewerker - bij annulering < 48 uur wordt 50%, en bij annulering < 24 uur 100% in rekening gebracht

2

Totaal pakket:
Differentiatie van de prijs per werknemer per jaar op basis van het totaal verzuimpercentage.
Verzuimpercentage
0-3
>3-5
>5-7
>7

Prijs per medewerker per jaar
€ 93,50
€ 108,00
€ 131,00
€ 142,00

Kenmerken “Totaal Pakket”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wet Verbetering Poortwachter “proof”.
Bijhouden medisch dossier conform de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden.
SMvH bedrijfsartsen bewaakt termijnen rond verzuimmanagement proces.
Voldoen aan de eisen van een (eventuele) arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.
Volledige webfunctionaliteit met online actueel zicht op verzuim procesgang.
Volledige actuele verzuimrapportages online via het internet op te maken en 24 uur per dag
beschikbaar.
Ziek en hersteld melden van medewerkers via het internet.
Met name interessant voor bedrijven tot 50 werknemers.
Altijd een vast bedrag per jaar onafhankelijk van het aantal geleverde diensten en het verzuim.

Kenmerken “Verrichtingen Pakket”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wet Verbetering Poortwachter “proof”.
Bijhouden medisch dossier conform de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden.
SMvH bedrijfsartsen bewaakt termijnen rond verzuimmanagement proces.
Voldoet aan de eisen gesteld door een (eventuele) arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.
Volledige webfunctionaliteit met online actueel zicht op verzuim procesgang.
Volledige actuele verzuimrapportages online via het internet op te maken en 24 uur per dag
beschikbaar.
Ziek en hersteld melden van medewerkers via het internet.
Met name interessant voor bedrijven met >50 werknemer en <250 werknemers.
Facturatie op basis van aantal verrichtingen. Soms goedkoper en soms duurder dan Totaal Pakket.

Volledig Maatwerk Pakket:
1.

Afhankelijk van wensen en mogelijkheden van de werkgever/klant.

