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Pakketten van KrachtWerkt

Verzuimsysteem

• Verzuimsysteem voor ziek- en herstelmeldingen en uitleg systeem
• Signalering frequent verzuim, vangnet en zwangerschap, regres
• Signalering Poortwachter stappen
• Mogelijkheid tot uitdraaien verzuimrapportages/managementinformatie

Casemanagement

• Vast aanspreekpunt
• Eerste contactmoment werknemer en werkgever bij verzuim
• 2 x per jaar fysiek gesprek tussen casemanager en werkgever 
• Adviseren, doorverwijzen en inzetten (para)medisch specialisten
• Ondersteuning bij het inregelen van interventies
• Ondersteuning bij het regelen van (co)financiering voor interventies
• Begeleiding bij het opstellen van plan van aanpak, tussentijdse evaluaties   
   & eindevaluatie 
• Maandelijks aanleveren van verzuimrapportages aan verzuimverzekeraar 
• Administratie rondom inzet bedrijfsarts (inplannen, versturen,  
   adviezen etc.)
• Overleg bedrijfsarts
• 42e week melding
• Begeleiding bij ziek uit dienst melding naar UWV 
• Begeleiding bij WIA-aanvraag 
• Extra inzet casemanager buiten abonnement om tegen uurtarief (€99,00)

Bedrijfsarts

• Wettelijk verplicht contract met de bedrijfsarts (waaronder second opinion 
en open spreekuur)
• Bedrijfsarts is uiterlijk binnen 14 dagen inzetbaar 
• Opstellen probleemanalyse, FML, Actueel Oordeel tegen uurtarief 
(€194,00) 
• Inzet bedrijfsarts tegen uurtarief (€194,00)

Preventie 

• Werkplekscan (Eerste observatie van mogelijke arbeidsrisico’s binnen een 
bedrijf. Eventueel vervolgplan kan op offertebasis ingezet worden.) 

Juridische dienstverlening
 
• Juridische Quick Scan op het gebied van arbeid
• Aangepast uurtarief arbeidsjurist (2022 € 99,00)

Bij KrachtWerkt kun je kiezen uit verschillende arbodienstverleningspakketten. Zo vind 
je altijd de arbodienstverlening die bij jouw organisatie past. 

Alle genoemde activiteiten die vallen binnen het pakket, zijn wettelijk verplichte taken 
binnen de Wet verbetering Poortwachter. Alle overige activiteiten zijn op nacalculatie.

Prijs per medewerker per jaar:  
€29,95

  
 €49,95    

 
€92,95
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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


