
Bronsassociates

Prijsstelling Mediation en juridisch advies

Prijs per uur € 175,- excl. 21% btw.

Standaard uurtarief in mediation en juridisch advies, maatwerk + offerte op afspraak.

Werkzaamheden in mediation zijn analyse, voorgesprekken, mediation, communicatie buiten mediation, opstellen (tussentijdse) verslagen, convenanten,  vaststellingovereenkomst, berekeningen e.d.

Er worden geen overige kosten in rekening gebracht, zoals locatiekosten, printen, post, etc.

Prijs per pakket mediationArbeid en zakelijke mediation

Voorgesprekken € 400,- excl. 21% btw all-in.

Werkzaamheden vertrouwelijke voorgesprekken partijen in mediation.

Mocht mediation niet inzetbaar en/of wenselijk, dan wordt alleen dit traject in rekening gebracht. 

Prijs mediation na voorgesprek€ 1.200,- excl. 21% btw all-in.

Werkzaamheden ten behoeve van het mediation traject na voortraject, ongeacht de duur met een maximum tot 12 uren

Reiskosten Geen reiskosten. Met als uitzondering: mocht de locatie op meer dan 100 km afstand van Utrecht zijn, wordt een eenmalige vergoeding van €100, -in rekening gebracht.

Prijsstelling (Team) coaching, loopbaan coaching of conflict coaching, externe vertrouwenspersoon

Prijs per uur € 125, - excl. 21% btw.

Standaard uurtarief in (team)coaching en externe vertrouwenspersoon, advies, rapportage en gesprek. maatwerk + offerte op afspraak.

Werkzaamheden loopbaancoaching (NOLOC), conflictcoaching, (team)conflictdiagnose en teamcoaching, evaluatie + managementrapportage altijd in afstemming met het team zelf.

Prijs per pakket coach €495 ,- excl. 21% btw. all-in.

2x individuele coaching sessie- met indien gewenst- inzet van LDC  arbeidsmarkt&competentiecheck rapport. * coaching fiscale aftrek beschikbaar (bedrijf en particulier).

Externe vertrouwenspersoonStandaard uurtarief of maatwerk + offerte op afspraak

Intake en conflictanalyse Offerte vooraf en op maat voorbereiding, intake, conflictdiagnose en voorstel plan van aanpak/ advies op maat bij probleemstelling

Uitvoering werkwijze, gratis intakegesprek, offerte, planning vooraf en opdrachtstelling, op maat gespreksvoering, teamoverleg, uitvoering,  en eindverslaglegging 

Prijsstelling Privacy/AVG operationeel Ad Interim of op projectbasis

Prijs per uur € 105,- excl. 21% btw.

Standaard uurtarief maatwerk + offerte op afspraak.

Werkzaamheden o.a. implementatie privacy beleid vertaald in plan van aanpak en uitvoering of begeleiding jaarlijks activiteitenplan, awareness voorlichting en training AVG interne en externe stakeholders,

managementrapportage en begeleiding, projectbegeleiding DPIA, actualiseren en afspraken begeleiden (onderhandelen+ inzage kosten) m.b.t. verwerkersovereenkomsten, actualisatie verwerkingsregister,

procedure + protocol afhandelen rechten betrokkenen, datalekprocedures e.d.


