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Arrangementen in HR dienstverlening tarieven 2020
BRONS pakket: al vanaf € 175,- ex BTW per maand*
We zorgen dat u onbezorgd kunt ondernemen. Basiszaken als verzuimbegeleiding volgens
de wet poortwachter in de eerste 8 weken van een ziekmelding, een HR scan van uw
personeelsdossiers en het opstellen van diverse documenten zoals een
arbeidsovereenkomst vallen onder het BRONS pakket. Natuurlijk kunt u te allen tijde allerlei
HR diensten los bijkopen.

ZILVER pakket: al vanaf € 300,- ex BTW per maand*
Het ZILVER pakket is een mooie tussenvorm. Naast de basiszaken op het gebied van HR
hoeft u zich geen zorgen indien u te maken krijgt met bijvoorbeeld langdurig verzuim, een
ontslaggesprek of de juridische afwikkeling van tijdelijke contracten van uw werknemers.

GOUD pakket: al vanaf € 450,- ex BTW per maand*
GOUD: onze meest uitgebreide vorm van HR dienstverlening. De meest reguliere HR zaken
nemen wij van u over. Met GOUD haalt u als het ware een personeelsadviseur in huis. U
kunt gebruik maken van de telefonische helpdesk voor al uw HR vragen. Tenminste eens per
jaar nemen wij onze HR dienstverlening met u onder de loep en stellen waar nodig bij. We
creëren overzicht en rust.
*NB: dit tarief geldt voor praktijken van 1 tot max 4 werknemers in loondienst

Duur van het abonnement
De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden. Hierna is het abonnement
opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
Opbouw tarieven
De opbouw van de abonnementstarieven per maand excl. 21% BTW is als volgt:
Abonnement

vanaf 1 tot 4 werknemers vanaf 5 tot 10 werknemers**
in loondienst
tarief per werknemer
HR Brons
€ 175,€35 per werknemer
HR Zilver
€ 300,€65 per werknemer
HR Totaal
€ 450,€100,- per werknemer
**Bij praktijken met meer dan 10 werknemers maken wij graag een passende offerte
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Vaststellen tarief
Het abonnementstarief wordt vastgesteld op de afsluitdatum van het abonnement op basis van
opgave van het actuele aantal medewerkers in loondienst door de opdrachtgever. Wijzigingen in het
actuele personeelsbestand worden maandelijks door de opdrachtgever doorgegeven.
Wijziging abonnementstarieven
Naast wijzigingen in het personeelsbestand kunnen wijzigingen in onder andere btw-tarief of inflatie
voor ons aanleiding zijn om de tarieven te herzien. Indien we dit doen, zal dit gelden vanaf het
nieuwe kalenderjaar. Wij zullen dit minimaal 1 maand van te voren aankondigen.
Kolom “Los HR advies” en overige HR diensten
Alle hieronder vermelde HR diensten kunnen ook geheel los of additioneel bij een van de
abonnementsvormen gekocht worden. Voor een prijsopgave van de kosten van losse verrichtingen
vragen wij u met ons contact op te nemen. Wij maken graag een passende offerte.
Naast HR dienstverlening op abonnementsbasis en/of losse verrichtingen tegen vaste prijs bieden wij
HR diensten aan tegen uurtarief op nacalculatiebasis. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan
begeleiding bij teamontwikkelings- of samenwerking- en verbetertrajecten, coaching van uw
praktijkmanager of begeleiding en uitvoering van een ontslagtraject. Mocht u behoefte hebben aan
deze of andere (hieronder niet genoemde) HR begeleiding, dan kunnen wij een maatwerk offerte
voor u opstellen. Het uurtarief van onze HR adviseur bedraagt € 95,00 per uur ex 21% BTW.
Overige diensten op uurbasis, maatwerkofferte excl. 21% BTW
o

Training gesprekken voeren

€95/uur

o

Begeleiding teamontwikkeling, samenwerking, individuele coaching

€95/uur

o

Begeleiding ontslagtraject wederzijds goedvinden / UWV /
kantonrechter

€95/uur

o

Opstellen reorganisatie plan, sociaal plan

€95/uur

o

MTO (medewerkers tevredenheid onderzoek)

op aanvraag

o
o

op aanvraag

o

Kick off Teamsessie
Samenwerkspel – interactief bordspel voor de tandheelkunde
incl 1 dagdeel begeleiding op locatie, max 10 deelnemers per adviseur
excl rapportage excl reiskosten,
Workshops Gespreksvaardigen, Grip Verzuim

o

HR Scan incl rapportage (max 6 uur op locatie excl reiskosten)

€450

€ 500/dagdeel
€ 195 p.p.

Overige kosten
Indien voor het uitvoeren van een HR dienst een praktijkbezoek noodzakelijk of gewenst is, worden
reiskosten ter waarde van een uurtarief per reisuur in rekening gebracht. Reistijd wordt berekend
obv ANWB routeplanner, kortste reisafstand. Reistijd wordt naar boven en per kwartier afgerond. Er
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worden geen separate kilometerkosten, benzinekosten of parkeerkosten in rekening gebracht.
Werving en Selectie
Naast de hier vermelde HR diensten verzorgt Dental Care Professionals werving- en selectie van
tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten. Indien u gebruik wenst te maken van deze
dienstverlening, verzoeken wij u met ons contact op te nemen voor een offerte.

Abonnementsvormen HR dienstverlening door DCP
Abonnement

Los HR

BRONS*

ZILVER*

GOUD*

€175 p/mnd

€300 p/mnd

€450 p/mnd

€35 p/wn

€65 p/wn

€100 p/wn

p/mnd

p/mnd

p/mnd













U





U



U



U

U

advies
Bedragen zijn ex 21% BTW

tarief op

= WEL in abonnement

aanvraag

U= UURATIEF op nacalculatie mogelijk



(niet in abonnementsprijs)
van 1 - 4 wn
vanaf 5-10 wn

Verzuimbegeleiding
Telefonische opvolging verzuimmelding



Verzuimbegeleiding t/m week 8



incl. probleemanalyse, plan van aanpak en
interactie met arbodienst/bedrijfsarts/verzekeraar
Complete verzuimbegeleiding vanaf week 6



t/m eerstejaarsevaluatie (52 weken)
Complete verzuimbegeleiding vanaf week 6



U

t/m 2e jaar (104 weken)
Aanvraag en begeleiding deskundigenoordeel

Begeleiding aanvraag WIA, loonsanctie situatie



U

op

U

uurbasis
op

Begeleiding werkgever mediation traject

U

U

uurbasis

U

Risico inventarisatie & -evaluatie Arbo



U

U



Opstellen intern verzuimreglement
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Abonnement

Los HR

BRONS*

ZILVER*

GOUD*

€175 p/mnd

€300 p/mnd

€450 p/mnd

€35 p/wn

€65 p/wn

€100 p/wn

p/mnd

p/mnd

p/mnd







uurbasis

U







U





max 1

max 2 gesprek

gesprek per

per jr

advies
Bedragen zijn ex 21% BTW

tarief op

= WEL in abonnement

aanvraag

U= UURATIEF op nacalculatie mogelijk



(niet in abonnementsprijs)
van 1 - 4 wn
vanaf 5-10 wn

Functioneren & Ontwikkeling
Opstellen checklist
functionerings/beoordelingsgesprek
Voorbereidend gesprek met praktijkhouder tav te
voeren slecht nieuws of (dis)functioneringsgesprek


op

Gespreksbegeleiding werkgever (slecht nieuws,
(dis)functioneren) met medewerker

jr

Verslaglegging gesprek



U

U



Opstellen functieomschrijving



U

U



Opstellen POP / scholingsplan



U

U



Opstellen studiekostenregeling



U





Opstellen studiekostenovereenkomst
Checklist intern
gedragsprotocol/personeelsreglement
(“huisregels”)



U







U





op

U

U

U

U

U







Opstellen Huisregels/personeelsreglement
Introductie bij medewerkers
Huisregels/personeelsreglement (excl reiskosten)

uurbasis
op
uurbasis



Personeelsadministratie
Eenmalige HR Scan personeelsdossiers incl.
rapportage



Opstellen arbeidsovereenkomst









Contractpersoon salarisadministratie:



U
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Abonnement

Los HR

BRONS*

ZILVER*

GOUD*

€175 p/mnd

€300 p/mnd

€450 p/mnd

€35 p/wn

€65 p/wn

€100 p/wn

p/mnd

p/mnd

p/mnd

advies
Bedragen zijn ex 21% BTW

tarief op

= WEL in abonnement

aanvraag

U= UURATIEF op nacalculatie mogelijk



(niet in abonnementsprijs)
van 1 - 4 wn
vanaf 5-10 wn
-

Contractwijzigingen
Proforma loonstrook (laten) opstellen

Begeleiding werkgeverszijde tijdelijke contract



U





Jaarlijkse scan status personeelsdossiers



U

U



Correspondentie met medewerker (bijv.
waarschuwingsbrief, getuigschrif)



U

















Beëindiging
Tijdelijke contract en/of middels opzegging door werknemer
Schriftelijke beëindiging tijdelijke contract
(aanzegverplichting)


op

Voorbereidend exitgesprek

uurbasis

Gespreksbegeleiding exitgesprek



U





Verslaglegging exitgesprek



U

U



U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U









Ontslag en ontbinden
Begeleiding werkgever ontslag- en
ontbindingstraject

op
uurbasis
op

Contacten juridische bijstand

uurbasis
op

Begeleiding werkgever mediation traject

uurbasis

opstellen beëindigingsovereenkomst
(vaststellingsovereenkomst)



Berekening ontslag/transitievergoeding
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Abonnement

Los HR

BRONS*

ZILVER*

GOUD*

€175 p/mnd

€300 p/mnd

€450 p/mnd

€35 p/wn

€65 p/wn

€100 p/wn

p/mnd

p/mnd

p/mnd

nvt







op

1 gesprek

1 gesprek

uurbasis

p/jr

p/jr

U

U



U





advies
Bedragen zijn ex 21% BTW

tarief op

= WEL in abonnement

aanvraag

U= UURATIEF op nacalculatie mogelijk



(niet in abonnementsprijs)
van 1 - 4 wn
vanaf 5-10 wn
Wet- & regelgeving / Overig
HR Nieuwsbrief inz HR ontwikkeling en HR wet- &
regelgeving
Adviesgesprek HR adviseur in uw praktijk
(excl reiskosten)

op
Advies tav gevolgen HR wet- & regelgeving

uurbasis

Helpdesk HR, WhatsApp/telefonisch/mail
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2 gesprek p/jr

