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Tarievenlijst 2023 (exclusief reistijd en BTW) 
Voor de actuele lijst van diensten en tarieven verwijzen wij naar arboandersomdenken.nl/tarieven. 
Prijzen in €. 

 
 

Prijzen bij dienstverlening op verrichtingenbasis 

Bedrijfsarts 

Consult €  205,00 

Spoedconsult €  372,00 

Probleemanalyse inclusief consult €  298,00 

Opstellen FML inclusief consult €  298,00 

Opstellen Actueel oordeel bedrijfsarts/arbodienst €  298,00 

Opvragen medische gegevens, excl. kosten verstrekker € 27,50 

Beoordelen medische gegevens € 62,50 

Second opinion bedrijfsarts (maatwerk) voorbereiding- inlezen-inleving– stukken opvragen- consult(en)      prijs op aanvraag                                                                                                                                

   Overleg bedrijfsarts (per kwartier) € 75,00 

Praktijkondersteuner bedrijfsarts €  150,00 

Administratieve ondersteuning bedrijfsarts terugkoppeling werkgever – werknemer €       32,50 

Telefonische gesprekken met werkgever – werknemer 15 minuten  €      40,00 

 
Case manager 

Case manager per uur €  150,00 

Telefonisch overleg werkgever per 15 minuten € 40,00 

Telefonisch overleg werknemer per 15 minuten € 40,00 

Plan van aanpak opstellen (exclusief bijstelling) €  150,00 

Eerstejaars eindevaluatie €  150,00 

Rapportage verzuim voor verzekeraar € 95,00 

Kosten uitnodigen/ verplaatsen spreekuur € 32,50 

Medische gegevens doorsturen, per dossier €  105,00 

 

 
Arbeidsdeskundige 

Arbeidsdeskundig onderzoek ten bate van spoor 1 € 1.145,00 

Adviesgesprekken werkgever/HR/werknemer n.a.v. rapportage AD onderzoek € 695,00 
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Softwaresysteem 

Kosten dossieraanmaak per werknemer per jaar  

  
 Begeleiding instructie Dossier Manager per 

uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                      €         18,00 

           

                 €     150,00 

Indien gewenst kunnen de systemen van werkgever en arbodienst worden gekoppeld. 
De extern gemaakte kosten voor koppeling worden aan de opdrachtgever doorberekend. 

prijs op aanvraag 

Keuringen 

 

Bodemsanering Klasse A €  155,00 

Bodemsanering Klasse B €  165,00 

Rijbewijskeuring € 75,00 

Chauffeurskeuring € 85,00 

Taxipaskeuring € 75,00 

RI&E; Op basis van offerte afhankelijk grote en diversiteit van bedrijf 
 

RI&E gezondheid; Op basis van offerte afhankelijk grote en diversiteit van bedrijf 
 

 

 

Losse diensten/producten bedrijfsbureau  

Verandermanagement prijs op aanvraag 

Interim HR-adviseur Senior € 135,00 

Talenten Management Analyse (TMA) individueel* €  495,00 

Management Drives (MD) individueel* €  495,00 

HR-scan, kosteloos tot deelname 10 medewerker. Boven de 10 medewerkers: € 2,50 per medewerker. 
Indien o.b.v. de uitkomst van de HR-scan er werk uit voortkomt, worden vervallen voornoemde kosten 

 

Nieuw perspectief, kennismaking €  150,00 

Nieuw perspectief, per traject prijs op aanvraag 

Mediation, 1 op 1 vanaf, per uur €  185,00 

Mediation, groep vanaf, per uur €  300,00 

Spanningen op het werk consult, dagdeel €  695,00 

Arbeidsconflict, groep consult, vanaf €  695,00 

Re-integratietraject spoor 2 per traject € 4.150,00 

per maand, met een minimale afname van 3 maanden €  375,00 

  

 Onafhankelijk gesprekspartner bij conflicten, 1 op 1 € 185,00 
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Advisering voor de werkgever op het gebied van 

verzuimbegeleiding en -management 

 
€  150,00 

Dossiercontrole “is jouw dossier poortwachter-proof”, dagdeel Prijs op aanvraag 

inclusief begeleidend schrijven voor de WIA aanvraag €  115,00 

Arbeidscontractovername Van Baan naar Baan onderzoekstraject € 4.150,00 

Arbeidscontract Van Baan naar Baan Overname Maatwerk offerte 

Losse diensten Van Baan naar Baan: 

Outplacement traject 

 

 
€ 3.000,00 

 

Loopbaanbegeleidingstraject 

(voor zowel wn als wg als een werknemer niet weet wat hij met zijn toekomst wil doen, per dagdeel €  995,00 

Sollicitatie begeleidingstraject voor wn ( hoe te solliciteren in de huidige tijd: 

hoe CV, motivatiebrief opstellen, presentatie bij sollicitatie) €  995,00 

 

 
Fysiotherapeut Oefentherapeut Prijs op aanvraag 
Revalidatie Wandelcoach 
Sportcoach Running coach 

Personal coach 

 

 
Everybody GGZ 

Burn-out Inlevingsgesprek- plan van aanpak €  295,00 

Burn-out standaard 6 sessies € 1.950,00 

Burn-out 10 sessies + muziek, maatwerk Prijs op aanvraag 

Burn-out , zorgboerderij , dieren boerderij, maatwerk Prijs op aanvraag 

Burn-out creatief, maatwerk Prijs op aanvraag 

Stress Preventief, maatwerk Prijs op aanvraag 

Stress behandeling, maatwerk Prijs op aanvraag 

Vertrouwenspersoon gesprekken, per uur € 95,00 
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Arbeidspsycholoog €  145,00 

Psycholoog GGZ €  295,00 

Psychiater inleving €  375,00 

Psychiater expressief- overspannen Prijs op aanvraag 

Stress meet analyse inlevingsgesprek  therapeut   €  195,00 

Leefstijlverandering 6 sessies €  995,00 

Leefstijlverandering - Vitaliteit, per maand, per persoon, maatwerk Prijs op aanvraag 

Verslaving Maatwerk offerte 

ADM Beleid Maatwerk offerte 

Gedragsdeskundige Maatwerk offerte 

Familieopstelling Maatwerk offerte 

Arbeidsfittraject € 1.495,00 

Diëtiste € 95,00 

Loopbaanbegeleiding €  995,00 

Sollicitatietraining €  495,00 

Sollicitatie training/ begeleidingstraject €  495,00 

HR-begeleiding administratief, per maand, per persoon € 45,00 

PMO/PAGO Maatwerk offerte 

Organisatie deskundige €  225,00 

 
Everybody Finance 

Budgetcoach bemiddeling + inleving € 450,00 

Budget coaching/beheer/administratie/  beheer/ begeleiding/ administratie per uur € 89,00 

Bedrijfsadministratie Prijs op aanvraag 

Schuldsanering – Jurist – Advocaat, maatwerk Prijs op aanvraag 

 
Everybody workshops 

EHBO Cursus Prijs op aanvraag 

AID Workshop Prijs op aanvraag 

BHV Prijs op aanvraag 
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Workshops: 

Prijs op aanvraag 

Ademworkshop 
Grensoverschrijdend gedrag 
Dansworkshop 
Workshop Mind-Body technieken 
Workshop Mindfulness 
Workshop Zelfcompassie 
Workshop Koude training 
HIIT training 
Workshop Bewegen op Werk 
Verandering van lijf en gevoel 
Behoeftes veranderen 
Lege nest syndroom 
Zingeving 
Liefde/werken met dieren 
Last van oorsuizen, doe er wat aan! 
De kracht van ADD/ADHD 
Zitten, het nieuwe roken? 
De ideale werkdag 
Fermenteren kan je leren 
Migraine en andere hoofdpijndossiers 
De zin/onzin rondom suiker 
Meten is weten, jouw belangrijkste gezondheids-indicatoren 
Meer energie uit jezelf halen 

 
Thema’s 
Gedrag veranderen; hoe dan? 
Gedrag veranderen: hoe vasthouden? 
Ademhaling: bewustwording en therapie 
Mindfulness 
Waldbaden 
Supermarkt safari 
Plantaardig koken 
Zingen 
Dansen 
Feedback geven 
Hardlopen; hoe begin je? 
Hardlopen; hoe begin je weer? 
Stoppen met roken 
SMART doelen opstellen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden 
Negatieve mindset omzetten naar positieve mindset. 
Profielanalyse 
FOMO Fear Of Missing Out 
Werk/privé balans 
Beroepskeuze/ studiekeuze 
Omgaan met tegenslagen 
Zwakke punten verbeteren 
Verleden loslaten 
Angsten overwinnen 
Waardevol netwerk vergroten 
Complex medisch conflict of verzuim conflict 
Verzuim hoeft geen 2 jaar te duren 
Familie en relatietherapie 
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Voeding 
Ketogeen eten/Eet je slank 
Darmgezondheid 
Gezonde voeding, variëren kun je leren/ Kleur je bord 
Breinvoeding 

Beweging 

Nuchter bewegen 
Beweeg je brein blij 
Beweegsnacks 

 
Bioritme/Slaap 
Intermitterend vasten/Intermittent Fasting 
Intermitterend leven 
Vergroot je flexibiliteit 

Social jetlag 

Ontspanning 
Mindful werken 
(Zelf)compassie/Je interne criticus onder de loep 
Ademtherapie/Krachtig ademen 
Wat doet stress met je lijf 

Zingeving 
Zin(geving) in je werk 
Bezieling in je werk 
Vind je passie 
Vind je eigen stem 

Sociale verbondenheid 
Ubuntu, de kracht van Samen 
Eenzaamheid 
Oxytocine, het knuffelhormoon 

Buddy’s 

Werk- en Leefomgeving 

Bosbaden (shinrin yoku)/ Natuur als medicijn 
Werken in een healing environment 
Blue Zones 

Gedragsverandering 
Motiveren kun je leren 
Het ‘hoe’ van gedragsverandering 
Mindset 

Overig: 

Vitaal ouder worden 
Weerbaarheid trainen 
Sterke geest, sterk lichaam 

 

 
De bedragen zijn exclusief BTW. * Exclusief reistijd 


