
Dienstenoverzicht Capability 20191

Omschrijving Zelf Compleet

Abonnement per medewerker per jaar € €

Verrichtingen 2

Toegang tot verzuimregistratie- en volgsysteem Promis t.b.v. verzuim- en betermeldingen ✔ ✔

Signalering bijzonder verzuim (3e melding korte termijn, etc.) ✔ ✔

Signalering vangnet en zwangerschap ✔ ✔

Signalering aanpassing WIA uitkering ✔ ✔

Signalering verhalen loon- en letselschade ✔ ✔

Signalering samengesteld verzuim ✔ ✔

24/7 management- en dossierinformatie en ziek/beter melden via verzuimapp en alle devices ✔ ✔

Bedrijfsgerichte geanonimiseerde  managementinformatie inclusief benchmark t.b.v. OR of PV ✔ ✔

Toegang tot Servicecentrum Preventie, HR, Mobiliteit, Verzuim & Legal ✔ ✔

Overname lopend verzuimdossier 3 ✔ ✔

Terugkoppeling verzuimbegeleiding aan werkgever 4 ✔ ✔

1e Verzuimopvolging werknemer ✔ ✔

Verzuimmelding UWV 42e week € 19,95 ✔

Verzuimbegeleidingsgesprekken met werknemers door Verzuimmanager 5 € 19,95 ✔

Planning, Coördinatie & Administratieve handelingen door Verzuimmanager € 19,95 ✔

(Bijstelling) Plan van aanpak (ondersteuning door Verzuimmanager) 6 € 120,00 ✔

1e jaarsevaluatie (ondersteuning door Verzuimmanager) € 120,00 ✔

WIA aanvraag (opstellen re-integratieverslag ondersteuning door Verzuimmanager) € 120,00 ✔

Probleemanalyse € 159,50 ✔

Probleemanalyse (bijstelling) 7 € 97,50 ✔

Probleemanalyse (FML) € 239,95 ✔

Actueel oordeel € 159,50 ✔

Actueel oordeel (FML) € 239,95 ✔

Aanvraag vervroegde WIA (ondersteuning door Verzuimmanager) € 375,00 ✔

Opvragen gegevens Arbodienst € 50,00 € 50,00

Opvragen en beoordelen medische gegevens € 139,25 € 139,25

Spoedcontrole aangevraagd vóór 10.30 uur € 79,00 € 79,00

Spoedcontrole aangevraagd ná 10.30 uur € 119,00 € 119,00

Spoedcontrole aangevraagd weekend (vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.30 uur) € 135,00 € 135,00

Spreekuur Bedrijfsarts 8 € 97,50 € 97,50

Inlezen Bedrijfsarts 9 € 48,75 € 48,75

1  Zie voor uitgebreide voorwaarden omtrent facturatie de arbo overeenkomst.
2  Spoedopdrachten (uit te voeren <48 uur) worden tegen een opslag van 50% in rekening gebracht.
3  Bij overname wordt een dossiercheck uitgevoerd om te bepalen of verzuimtraject tot op dat moment 
 Poortwachterproof is. Opdrachtgever krijgt een verbeteradvies indien dit nodig blijkt.
4   
 
  
  
 

Noodzakelijke terugkoppelingen in het kader van verzuimbegeleiding worden via het verzuimvolg- en
registratiesysteem Promis kenbaar gemaakt aan werkgever en zijn dan inbegrepen. Nader telefonisch  overleg 
en/of aanvullend advies omtrent terugkoppeling met werkgevers zal additioneel in rekening worden
gebracht tegen hetzelfde tarief per tijdseenheid als van toepassing is bij “Verzuimbegeleidingsgesprekken met 
werknemers door Verzuimmanager”.

5  Investering per 10 minuten. Met werknemers bestaat dit uit Telefonisch en/of E-mail contact c.q. overleg.

6  Indien bij het opstellen van het Plan van Aanpak ondersteuning gewenst c.q. noodzakelijk is van een 
 Arbeidsdeskundige wordt een opslag van € 75,- in rekening gebracht.
7 Gebaseerd op doorlooptijd van 30 minuten voor de verrichting, indien meer tijd noodzakelijk dan wordt dit extra in  
 rekening gebracht.
8  Gebaseerd op uurtarief van Bedrijfsarts, consult van 30 minuten. Indien meer tijd noodzakelijk is zal dit aanvullend  
 (per tijdseenheid van 15 minuten) in rekening worden gebracht.
9  Wordt in rekening gebracht als een andere Bedrijfsarts dan Bedrijfsarts welke eerder het dossier in behandeling heeft  
 gehad de dienstverlening, noodgedwongen, moet overnemen.

Alle investeringen zijn exclusief BTW

Capability maakt samen met Qragt en Ephecta deel uit van de Galliata Groep. Tezamen optimaliseren zij de duurzame inzetbaarheid van werkne-

mers door middel van een hun innovatieve aanpak op het gebied van Verzuim, Preventie en Mobiliteit. Korte communicatielijnen tussen en snel 

schakelen op verzuimdossiers zorgt ervoor dat werknemers maximaal inzetbaar zijn én blijven. Daarmee leveren de onderdelen van de Galliata 

Groep een belangrijke bijdrage aan loopbanen van werknemers en het bedrijfsrendement van haar Opdrachtgevers.
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