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Oplossingen voor het sociaal domein 

In het verleden hebben veel gemeenten gesteld dat huishoudelijke verzorging 
als ‘algemeen gebruikelijk’ beschouwd kon worden. In het voorjaar van 2016 
heeft de Centrale Raad van Beroep echter besloten dat Huishoudelijke 
Verzorging wel degelijk onderdeel uitmaakt van de Wmo. Door deze uitspraak 
zullen gemeenten moeten onderzoeken of en in hoeverre deze uitspraak van 
invloed is op de eerder genomen besluiten met betrekking tot hulp bij het 
huishouden. Dit resulteert mogelijk in een forse herbeoordelingsopgave. 

Eigen methode 
SOZA XPERT werkt met een eigen, bewezen methodiek voor de 
herbeoordeling van huishoudelijke verzorging. Wij werken met stringente 
werkprocessen, onder meer voor het administreren van contactvoering. 
Onze maatwerksoftware levert waardevolle sturingsinformatie, waarmee u 
de voortgang van het project kunt volgen.

XPERTS 
Wij werken met teams van XPERTS – zo noemen wij onze professionals – die niet alleen ervaren Wmo-consulent 
zijn, maar ook de ins en outs van de wet- en regelgeving kennen. De XPERTS zijn spin in het complexe web van 
klanten, regelgeving, voorzieningen en instellingen. Zij beschikken over sterke communicatieve vaardigheden en zijn 
daadkrachtig. Ze dragen het sociale hart op de juiste plaats en beschikken tegelijk over een dikke huid. 

Uw investering
Voor de herbeoordeling van de huishoudelijke verzorging berekenen een vast bedrag per dossier. 

De zorg ontzorgen
SOZA XPERT biedt projectmatige oplossingen voor het zorgdomein. Zo 
hebben wij diverse gemeenten ondersteund bij de herindicaties vanuit 
de Awbz naar de Wmo. Nu deze herbeoordelingsopgave afgerond is, 
staat de herindicatie van huishoudeljke verzorging hoog op de agenda. 
Daarnaast willen veel gemeenten een slag maken met de transitie van 
langdurige zorg naar de Wlz. SOZA XPERT biedt voor beide uitdagingen 
een oplossing. En mooier: ze kunnen worden ingebed in een gezamenlijk 
project. Hiermee slaat u twee vliegen in één klap.  

Herbeoordeling huishoudelijke hulp 
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Onze krachtige totaaloplossing:

• u betaalt alleen bij succes

• alle expertise onder één dak

• korte doorlooptijden 

• vooraf besparingsindicatie

• privacy gewaarborgd

• projectmatige aanpak en registratie 
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