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Wij zijn Fizie. Wij helpen bedrijven bij alles wat te

maken heeft met verzuim van medewerkers 

en het voorkomen daarvan. Samen met onze 

klant zorgen we er in eerste instantie voor dat 

medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen 

doen. Mocht er toch iemand uitvallen, dan gaan 

wij aan de slag om hem of haar zo snel, maar ook 

zo duurzaam mogelijk weer aan de slag te krijgen. 

Wij begeleiden u bij verzuim
Werknemers die ziek zijn of om andere redenen niet 
kunnen werken, leveren u als werkgever veel zorgen 
en papieren rompslomp op. Daarnaast kosten ze 
veel geld. Wij nemen u dat papierwerk uit handen en 
helpen u om die kosten zoveel mogelijk te besparen. 
Dat doen we voor tal van bedrijven en andere 
organisaties: van detailhandel tot industrie en van 
bouwbedrijf tot zorginstelling.
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Waarmee kan Fizie u nog meer helpen?
Om u te helpen hebben we een breed scala aan 
middelen tot onze beschikking. Deze middelen 
noemen wij ‘interventies’. We gebruiken ze 
preventief, om ziekte en uitval te voorkomen, 
maar ook curatief om de medewerker snel, én 
duurzaam en gezond weer aan het werk te krijgen. 
Denk hierbij aan:

• Hulp bij het opstellen van de vaak wettelijk 
verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie 
(RI&E). Daarmee worden de risico’s op de 
werkvloer onderzocht en vervolgens aangepakt. 

• Verzorgen van het Periodiek 
Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek 
(PAGO) en het Periodiek Medisch Onderzoek 
(PMO), waarmee de gezondheid van de 
medewerker en de gezondheidseffecten van 
diens werk in kaart worden gebracht. Ook voor 
aanstellingskeuringen zijn wij het juiste adres. 

• Preventieve interventies, zoals de inzet van 
de hogere veiligheidskundige, de arbeids- en 
organisatiekundige en de arbeidshygiënist. 

• Als een medewerker uitgevallen is en we 
dus curatief moeten optreden, kan Fizie tal 
van specialisten inschakelen. Denk hierbij 
aan de bedrijfsarts, arbeidsdeskundigen en 
psychologen. 

• Wanneer er op het juridische of sociale 
vlak problemen zijn tussen werkgever en 

werknemer of tussen werknemers onderling, 
zetten we een mediator, advocaat of 

bedrijfsmaatschappelijk werker in. Ook 
kunnen we meerdere specialisten 

tegelijkertijd inzetten.

Heeft u vragen over onze diensten?
Wij vertellen u er graag meer over! 



De Fizie-stijl
Minstens net zo belangrijk als wát we doen, is de manier 
waaróp we dat doen. Fizie is ooit ontstaan als antwoord 
op de grote arbodiensten in het westen van Nederland, die 
weinig op hadden met bijvoorbeeld onze eigen regio Zwolle. 
De afstand tussen de bedrijven en de verzuimbegeleiders 
was letterlijk en figuurlijk te groot en het contact was 
onpersoonlijk. 

Wij doen dat anders. Bij ons is het probleem van de klant ons 
eigen probleem. Wanneer er iets aan de hand is, staan we snel  
op de stoep om het op te lossen. We zijn laagdrempelig en 
bouwen een persoonlijke relatie met u op. Bij ons heeft u één 
aanspreekpunt en wanneer u diegene wilt spreken hoeft u zich 
niet eerst langs een ‘klantcontactcentrum’ te worstelen. Een 
ander kenmerk van onze werkwijze is dat we de werknemer niet 
geforceerd weer aan het werk zetten, maar een oplossing zoeken 
die voor beide partijen werkt. Met die aanpak hopen we onze 
klanten niet alleen tevreden, maar zelfs enthousiast te maken.  
U bent immers onze belangrijkste ambassadeur! 

Ons team
In tegenstelling tot de grote en veelal onpersoonlijke 
arbodiensten werken we bij Fizie met een klein, maar 
stevig team dat bovendien over een sterke teamgeest 
beschikt. Het team van Fizie bestaat naast de teamleider 
uit diverse casemanagers Vitaliteit & Gezondheid, een 
verzuimcoördinator en een managementassistent. 

Samen staan we sterk, maar ook individueel staat iedereen zijn 
of haar mannetje. Onze medewerkers ontwikkelen zich voortdurend 
en zijn altijd op de hoogte van de actuele regels op het gebied van 
verzuimbegeleiding en -reductie. Alleen op die manier kunnen we onze klanten 
optimaal helpen.
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Vrieling
Adviesgroep
Fizie is onderdeel van Vrieling Adviesgroep: een 
familiebedrijf opgericht in 1949 met een sterke 
reputatie in de regio Zwolle en omgeving. Met 
vestigingen in Hardenberg, Dedemsvaart en Zwolle 
staat Vrieling voor rust, continuïteit en zekerheid 
rond alles wat met financiële dienstverlening voor 
bedrijven en particulieren te maken heeft. 

Vrieling Adviesgroep bestaat uit een aantal 
zelfstandige bedrijfsonderdelen. Naast Fizie zijn dat 
Vrieling Verzekeringen, Vrieling Makelaardij, Vrieling 
Hypotheken, Vrieling Assuradeuren, ABC Pensioen, 
RegioBank, Aveco camper- en caravanverzekering, 
Vetera oldtimerverzekeringen en Camper en Caravan 
Expertise (CCE).

Samen zijn we met meer dan 200 medewerkers, 
waardoor we op elk gebied specialisten kunnen 
inzetten. Eén ding hebben we allemaal gemeen: 
we geloven in de menselijke maat en de kracht van 
een persoonlijke, luisterende en dienstverlenende 
financieel adviseur. 

In Nederland zijn werkgevers verplicht om een 
gecertificeerde arbodienst te contracteren. Fizie is 
een gecertificeerde arbodienst via SBCA (Stichting 
Beheer Certificatieregeling Arbodiensten). 
Kwaliteit van de arbodienstverlening staat bij 
certificering centraal. De minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid verstrekt het 
certificaat aan arbodiensten die naar zijn oordeel 
een goed pakket bieden.

Fizie is aangesloten bij OVAL, de 
brancheorganisatie voor arbodiensten, 
interventiebedrijven, adviesbureaus op het 
terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding 
en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven 
en jobcoachorganisaties. OVAL staat voor een 
professioneel hoogwaardige manier van werken, 
goede kwaliteit van dienstverlening, transparante 
afspraken en resultaat.


