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Oplossingen voor het sociaal domein 

Iedere gemeente biedt zorg aan burgers die eigenlijk in aanmerking komen voor 24-uurs zorg en dus tot de Wlz- 
doelgroep behoren. Iets dat de gemeente veel (en onnodig) geld kost. Zo kunnen de kosten voor een klant die twee 
dagen per week dagbesteding afneemt, oplopen tot twaalfduizend (!) euro per jaar. Als klanten gemigreerd worden naar 
de Wlz, levert dit forse besparingen op. 

Betere zorg
Zorgverleners – denk aan thuiszorg, dagbesteding en gehandicaptenzorg – kunnen met een Wlz-indicatie de kwaliteit 
van langdurige zorg en ondersteuning garanderen. Zo is de klant  die vanuit de Wlz een zogenaamd ‘volledig pakket 
thuis’ ontvangt, verzekerd van langdurige zorg en kan bij uitval opname geregeld worden bij de al bekende organisatie. 

Wlz-scan
Met de juiste indicatie drukken de kosten van langdurige 24-uurszorg niet langer op de gemeentelijke begroting, maar 
komen ze voor rekening van het Zorgkantoor. Het toeleiden naar de Wlz vergt specifieke kennis en kunde die niet 
altijd voorhanden is. SOZA XPERT heeft daarom de Wlz-scan ontwikkeld als logisch vervolg op de Wmo-herindicatie. 
In korte tijd screenen wij ál uw zorgklanten. Dit onderzoek behelst een QuickScan (alle dossiers), het screenen van 
signaaldossiers, het voeren van gesprekken met klanten, afstemming zoeken met medisch specialisten en zorgver-
leners en het opstellen van een advies. Desgewenst adviseren we over het zorgpakket en ondersteunen we bij het 
opstellen van het zorgplan. 

Uw investering
Voor de Wlz-scan geldt dat wij de eerste scan kosteloos voor u verrichten. Op basis van ons advies kan de Wmo-
consulent voor de signaaldossiers een Wlz-indicatie aanvragen. Op het moment dat de indicatie rond is, en de 
gedeeltelijke of volledige uitstroom uit de Wmo een feit, brengen wij de afsproken stuksprijs in rekening. 
 

BESPAAR NU MET WLZ-SCAN

SOZA XPERT biedt oplossingen op het gebied van werk, inkomen 
en zorg in het sociale domein. Onze dienstverlening focust zich op 
het projectmatig realiseren van besparingen voor gemeenten en 
(regionale) sociale diensten. Zo screenen onze XPERTS complete 
organisaties op de rechtmatigheid van onder meer Wmo, voorliggende 
voorzieningen en handhaving. Zij maken hierbij gebruik van onze 
screeningssoftware. 

!   In 2015 heeft de gemeente Rotterdam ons (voor het vierde jaar  
      op rij) verkozen tot beste screener van Nederland.

Projectmatige Wlz-scan

Wilt u de herbeoordeling van de 

huishoudelijke hulp projectmatig 

oppakken? Wilt u weten weten 

welke klanten recht hebben op een 

Wlz-voorziening? Bel met Fariez 

Nanhekhan op 0343 - 74 52 09. 


