JustBiz Tarieven
Gelieve hieronder een overzicht aan te treffen van de verschillende diensten te leveren door JustBiz,
en de daarvoor geldende tarieven.

Mediator voor zakelijke en arbeidsmediation
JustBiz hanteert een uurtarief van € 147,90 per uur (excl. btw) voor zakelijke en arbeidsmediation.
Onder het uurtarief vallen de volgende activiteiten van de mediator: Contacturen met cliënten,
betrokkenen en eventuele derden aan en buiten de mediationtafel, inclusief eventuele
intakegesprekken, lezen van stukken, verslaglegging en vastlegging van (cliënt)afspraken.
Kantoorkosten worden niet gedeclareerd.
Mocht de locatie > 30 km buiten Eindhoven zijn, dan hanteert JustBiz een aangepast tarief voor de
reistijd (incl. reiskosten) van € 73,95 per uur, (excl. btw) binnen Nederland.
Eventuele kosten voor de huur van een locatie en mogelijke honoraria en kosten van eventuele bij de
mediation door de mediator (na overleg en instemming van partijen) betrokken derden worden op
kostbasis doorbelast.

Extern vertrouwenspersoon
JustBiz hanteert een uurtarief van € 127,90 per uur (excl. btw) voor operationele activiteiten als extern
vertrouwenspersoon. Andere varianten, zoals bijvoorbeeld een strippenkaart met korting op het
uurtarief, of een abonnementsvorm, zijn ook mogelijk in overleg met opdrachtgevers. JustBiz kijkt
graag met u wat voor uw organisatie de meest geschikte tariefstructuur zou zijn.
Onder operationele activiteiten valt te denken aan de volgende activiteiten:
- Advies (helpdeskfunctie) en ondersteuning van medewerkers en management, dan wel interne
vertrouwenspersonen;
- Reguliere evaluatie met het bestuur of verantwoordelijke binnen de organisatie;
- Contacten met de (gezamenlijke) medewerkers, OR, HR en mogelijk andere relevante
functionarissen binnen de organisatie;
- Jaarlijkse schriftelijke rapportage ten aanzien van het aantal en het karakter van de meldingen
zoals ontvangen, inclusief een evaluatie daarvan in het licht van het bestaande beleid.
Voor advies en ondersteuning met betrekking tot beleidsmatige activiteiten zoals het inrichten van een
meldprogramma, het geven van trainingen of adviezen ten aanzien van het bestaande
meldprogramma, geldt het uurtarief voor consultancy activiteiten, zoals hieronder weergegeven.

Consultant op het gebied van integriteit en compliance
JustBiz hanteert een uurtarief van € 147,90 (excl. btw) voor beleidsmatige activiteiten op het gebied
van integriteit en compliance, zoals uiteengezet op de JustBiz website.
Mocht de locatie > 30 km buiten Eindhoven zijn, dan hanteert JustBiz een aangepast tarief voor
mogelijke reistijd (incl. reiskosten) van € 73,95 per uur, (excl. btw).

In company workshops en trainingssessies
JustBiz hanteert een dagdeeltarief van € 748,- voor integriteit(smanagement) en dilemma
trainingssessies voor vertrouwenspersonen, ondernemingsraden, medewerkers of leidinggevenden,
en workshops voor bestuursorganen. Dit tarief is inclusief voorbereiding, en exclusief reis- en
verblijfkosten. JustBiz training activiteiten worden gegeven door trainer met CRKBO certificatie.

Declaratie specificaties
Declaraties worden altijd vergezeld van een urenverantwoording, waarin de tijdbesteding
gespecificeerd per uur, activiteit en datum wordt vermeld.
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