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om hulp. Meerdere partijen willen u wel de weg wijzen maar 

de uitvoering moet u zelf doen. Onze visie is dat een werkgever 

bezig moet zijn met ondernemen. U moet geen administratieve 

last ondervinden van een zieke werknemer. U moet de kwestie bij 

iemand neer kunnen leggen en erop kunnen vertrouwen dat het 

voor u wordt geregeld.

Fizie neemt de werkgeversrol op zich
De verzuimverzekering van Vrieling wordt ondersteund door de 

dienstverlening van Fizie.

Fizie neemt in het verzuimtraject de werkgeversrol op zich. 

U hoeft maar twee dingen te doen: de ziekmelding en de 

herstelmelding. Fizie neemt u al het werk uit handen en verlost 

u van alle administratieve rompslomp. Fizie bestaat uit een 

vast team van casemanagers die de bedrijfsarts aansturen. 

Samen met Fizie heeft u zo zelf inspraak op de individuele 

Weet u welke stappen u moet ondernemen als uw werknemer 

langdurig ziek blijkt te zijn? Wat u moet doen als uw werknemer 

niet mee wil werken aan de terugkeer naar zijn werkplek? 

Een kleine greep uit de verplichtingen waar u mee te maken 

kunt krijgen: inschakelen van de bedrijfsarts, opstellen van 

een verzuimanalyse, wekelijks contact met de werknemer, 

evaluatiegesprekken, inschakelen mediator, het opstellen 

van een probleemanalyse, het opstellen van een plan van 

aanpak, ziekmelding bij het UWV, het opstellen van een functie 

mogelijkheden lijst en een arbeidsdeskundig onderzoek. Duizelt 

het u al voor de ogen? 

Vertrouw op Vrieling
Ziekteverzuim is door de huidige wet- en regelgeving voor 

velen een lastige materie geworden en dat is begrijpelijk. Onze 

dienstverlening is ontstaan vanuit de vraag van werkgevers 
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De visie van Vrieling op ziekteverzuim is duidelijk en simpel: wij vinden dat een werkgever 

die met ziekteverzuim te maken krijgt, geen administratieve last mag ondervinden en het 

financiële aspect goed geregeld moet hebben. In deze brochure leest u welke oplossing 

Vrieling u kan bieden. 

Wet verbetering poortwachter
Openen dossier 

casemanager

Fizie

Dag 1 Dag 7 Week 6 Week 8 Week 13 Week 42

Analyse verzuim 
opstellen plan

Fizie

Ziekmelding
bij Vrieling

 
werkgever

Probleem-
analyse

Fizie
werkgever 
werknemer

Ziekmelding bij 
werkgever 

werknemer

Plan van aanpak

Fizie

werkgever 

werknemer

Uitvoering plan 

van aanpak 

Fizie

Bijhouden 

re-integratie-

dossier 

Fizie

(evt.)

Ziekmelding 

verzekeraar

Fizie

Ziekmelding 

UWV

Fizie



verzuimbegeleiding. Fizie onderscheidt zich door het bewaken 

van een strak tijdspad met als doel uw werknemer zo spoedig 

mogelijk terug aan het werk te krijgen. Actief vanaf de eerste 

ziektedag en een directe aanpak. Wij garanderen u dat u volledig 

voldoet aan de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. 

Er zijn naast uw verzekeraar en de arbodienst meer partijen 

betrokken bij verzuim zoals re-integratiebedrijven, het UWV en 

uw accountant. Fizie informeert en betrekt ook deze partijen in 

het traject.

Kennis
Op de website Fizie.nl delen wij onze kennis met u. Hier vindt u 

onder andere de verzuimdesk en de WIA-desk. Deze informeren u 

over alle zaken rondom ziekteverzuim en de geldende wetten en 

regels. Ook vindt u informatie en voorbeeldcases die antwoord 

geven op de vraag: wanneer wat te doen. 

Duidelijkheid en inzicht in kosten
Direct en duidelijk inzicht in de werkelijke kosten van verzuim. 

Geen percentages, maar keiharde euro’s. Allereerst door een 

actieve coördinatie vanaf de eerste ziektedag. Bij dreiging van 

langdurig verzuim zal Fizie komen met concrete oplossingen. 

Daarnaast heeft Fizie nauw contact met de verzekeraar en het 

UWV om bepaalde kosten vergoed te krijgen. Fizie staat naast u 

en denkt met u mee. 

De Verzuimverzekering
Fizie geeft aandacht aan het voorkomen van verzuim en 

neemt maatregelen gericht op snelle re-integratie op de 

werkplek. Ziekteverzuim kent voor u als werkgever ook een 

financieel aspect. Mocht u te maken krijgen met langdurig 

verzuim, dan is met de verzuimverzekering van Vrieling ook uw 

loondoorbetalingsverplichting goed verzekerd. 

Deze polis kent de volgende voordelen: 

•	 CAO volgend

•	 WIA helpdesk waar u terecht kunt met al uw vragen 

 over verzuim 

•	 Re-integratiebudgetten

•	 Bonus- malus regeling. Vrieling beloont uitblijven 

van verzuim via een bonus-malusregeling. Na drie 

opeenvolgende schadejaren wordt in het vierde jaar een 

premiekorting verleend. Heeft u daarna geen verzuim, dan 

loopt de premiekorting jaarlijks verder op! Bij een eerste 

schade vervalt de opgebouwde korting niet direct. 

•	 Samenwerking	met	regionale	dienstverleners

•	 Poortwachtergarantie

•	 Overstapservice

Hebben wij u kunnen overtuigen van onze visie?

Of wilt u meer weten. Neem dan contact met ons op.
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De poortwachtergarantie

Fizie biedt u de poortwachtergarantie. Deze garantie geeft u als werkgever de zekerheid dat u aan 

alle verplichtingen die de Wet verbetering poortwachter aan u stelt voldoet, mits u de adviezen van 

Fizie over re-integratie van de zieke werknemer opvolgt. De poortwachtergarantie geldt voor tijdige 

ziekmeldingen.
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