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Basispakket van KrachtWerkt

Ingesloten in het Basispakket van KrachtWerkt zit het wettelijk verplicht contract met 
een bedrijfsarts. Wij adviseren het Basispakket bij laag en kort ziekteverzuim. 

De kosten van dit Basispakket bedragen €49,95 per medewerker per jaar

• Wettelijk verplicht contract met de bedrijfsarts

• Vaste casemanager en contactpersoon

• Bijhouden ziekmeldingen en betermeldingen

• Bijhouden verplichtingen Wvp

• Verzuim/ preventie systeem waarin de werkgever alles over- 
   zichtelijk kan zien en kan bijhouden

• Training voor het systeem waarin alles wordt uitgelegd

• Dossiervorming Wvp

• Eerste telefonische contact wanneer werknemer verzuimt

• Eerste contact met werkgever wanneer werknemer verzuimt à  
   afstemming

• Periodiek fysiek gesprek casemanager/ werkgever à 2x per jaar  
   evaluatie moment

• Periodiek 2x keer per jaar fysiek moment om mee te denken in  
   het kader van duurzame inzetbaarheid en preventie

• Adviseren, doorverwijzen en inzetten (para)medisch 
   specialisten. Direct in te zetten (binnen 1 week)

• Bedrijfsarts is uiterlijk binnen 1-2 weken inzetbaar

 • Preventie screening binnen het bedrijf na inzet contract 
    verzuimbegeleiding

• Verdere inzet valt buiten het pakket en wordt ingezet op basis    
   van de tarievenlijst

Daarnaast hechten wij veel waarde aan vertrouwen in elkaar, 
hierdoor zullen wij een contract opstellen dat elk moment van 
het jaar op te zeggen is.



Extra pakket van KrachtWerkt

De kosten van dit Extra pakket bedragen €189,- per medewerker per jaar

Verzuimsysteem

• Gebruik automatiseringssysteem
• Reminder verplichtingen
• Verzuimstatistieken

Casemanagement

• Vaste casemanager
• Verwerken meldingen
• Telefonisch consult
• Eerste afspraak werkgever
• Eerste afspraak werknemer 
• Interventie advies 
• 42e weekmelding
• Wachtlijst bemiddeling 
• P&O advies 
• Casemanagement

Bedrijfsarts

• Uitnodiging/planning bedrijfsarts
• Probleemanalyse
• Eerste consult
• Vervolgconsulten 
• Opstellen functiemogelijkhedenlijst 
• Opstellen actueel oordeel

Extra casemanagement

• Begeleiding bij plan van aanpak
• Bijstelling plan van aanpak
• Eerstejaarsevaluatie

Interventies zoals arboverpleegkundige, (para)medische
zorgverleners, juristen en arbeidsdeskundigen kunnen ingezet worden op 
basis van offerte.

Wil je meer zekerheid? Dan raden wij het Extra pakket aan waarin extra diensten zijn 
opgenomen. Hieronder lichten wij de extra opties toe die hierin opgenomen worden.

Basispakket    Extra



Aanvullend juridisch pakket

De kosten van dit uitgebreide pakket bedragen €50- per medewerker, per jaar 
Dit pakket kan alleen ter uitbreiding van het Basispakket of het Extra pakket afgenomen 
worden. 

Vaste diensten met vast tarief
Hiervoor geldt een korting van 25% 

• Opstellen arbeidsovereenkomst
• Opstellen verzuimregeling
• Opstellen vaststellingsovereenkomst
• Begeleiding bij ontslag na twee jaar ziekte
• Tactische analyse situatie langdurige zieke werknemer
• Scenario’s uitwerken situatie langdurig zieke werknemer 
• Standaard adviesgesprek tot 60 minuten 

Vaste diensten op basis van uurtarief
Hiervoor geldt een korting van €50,- 

• Opstellen vaststellingsovereenkomst inclusief onderhandelen over de inhoud  
• Complete juridische begeleiding werknemer tijdens 104 weken re-integratie

Het pakket juridisch geeft recht op voordeliger advies en rechtshulp voor alle juridische 
vragen en geschillen op het gebied van arbeid en re-integratie. 

Juridisch

Vaste diensten met een vast tarief kunnen tegen een korting van 25% afgeno-
men worden. Door het afnemen van dit pakket ontvang je tevens korting op het 
uurtarief van de jurist. (Namelijk: €125,00 - €50,00 = €75,00 per uur)

*Voor onze vaste diensten hanteren wij de Tarievenlijst KrachtWerkt 2020
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Meer informatie?

Mocht je geïnteresseerd zijn in meer diensten van KrachtWerkt? Vraag 
dan gerust naar de mogelijkheden over: trainingen, workshops, juridische 
diensten en re-integratie/begeleiding. Of neem een kijkje op onze website.

Beatrixstraat 2
7573 AA Oldenzaal

info@kracht-werkt.nl

088-50 14 302


