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VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

DE ZORG ONTZORGEN

Uw klanten maken niet altijd gebruik van voorliggende

De grote decentralisaties hebben grote impact op

voorzieningen. Een gemiste kans. U geeft hierdoor

gemeenten. Niet elke gemeente is geëquipeerd om

meer geld uit dan nodig is en uw klanten krijgen niet

de veranderingen en bijbehorende werkzaamheden

waar ze recht op hebben. Laat SOZA XPERT uw

op te pakken. SOZA XPERT helpt.

bestanden doorlichten op voorliggende voorzieningen.
Dit levert u gegarandeerd een forse besparing op.

Onze oplossingen
Door de uitspraak van de CRvB (mei 2016) worden

Snel inzicht

gemeenten gedwongen nogmaals naar de toewijzing

SOZA XPERT ontwikkelde een innovatieve methode

van huishoudelijke hulp te kijken. Mogelijk zijn klanten

om uw bestanden in zeer korte tijd te screenen. Onze

tekort gedaan bij de Wmo-heridicaties. SOZA XPERT

XPERTS zijn op de hoogte van alle regelingen, zoals

verzorgde in 2015 al projectmatige herbeoordeling

WW, WIA, Wajong, WAO en TW. Ze analyseren

en past die methodiek nu ook gedeeltelijk toe op de

nauwgezet uw klantenbestand en controleren of

huishoudelijke hulp.

klanten krijgen waar ze recht op hebben.

We bieden daarnaast de ‘Wlz-scan’: Als klanten die
recht hebben op langdurige zorg worden gemigreerd

No cure no pay

vanuit de Wmo naar de Wlz scheelt dit veel geld.

U betaalt een vooraf bepaald bedrag per ‘succes’.

Tot slot vraagt ook het zorgdomein om handhaving.

U ontvangt van ons alleen een factuur als het

SOZA XPERT ondersteunt gemeenten bij het bestrijden

onderzoek een besparing oplevert.

van misbruik binnen het zorgdomein.

www.sozaxpert.nl/vovo

www.sozaxpert.nl/zorg

Onze krachtige totaaloplossing:

SOZA XPERT biedt oplossingen op het gebied

• focus op het sociale domein

van werk, inkomen en zorg in het sociale

• zeer ervaren XPERTS

domein. Onze dienstverlening focust zich op het
projectmatig realiseren van besparingen voor

• korte doorlooptijden

gemeenten en (regionale) sociale diensten. Zo

• eigen screeningsoftware

screenen onze XPERTS complete organisaties op

• voortgangsrapportages
• vooraf inzicht in de besparing

OPLOSSINGEN VOOR HET SOCIALE DOMEIN

de rechtmatigheid van onder meer voorliggende
voorzieningen, handhaving en zorg. Zij maken
hierbij gebruik van onze screeningssoftware.
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THEMAGERICHT HANDHAVEN

VERMOGENSONDERZOEK BUITENLAND

Een uitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging.

Een deel van uw klantenbestand heeft geen recht

Er zijn echter mensen die de regels overtreden en

op een uitkering, omdat zij vermogen bezit in het

‘zwart’ bijverdienen. Of klanten met een uitkering die

buitenland. SOZA XPERT biedt een totaaloplossing

slechts op papier ‘alleenstaand’ zijn. Dit soort zaken

voor het in kaart brengen van dit vermogen.

vraagt om handhaving. Heeft u voldoende ruimte
binnen de formatie om goed te handhaven? Beschikt

Het proces

uw organisatie over de juiste expertise?

De door de gemeente aangeleverde selectie wordt
onderworpen aan een QuickScan. Als er geen signalen

Themacontroles

van vermogen zijn, staken we het onderzoek. U betaalt

Steeds meer gemeenten controleren themagericht:

in dit geval alleen een kleine vergoeding voor elk

een

onderzocht dossier.

specifieke

klantgroep

wordt

projectmatig

doorgelicht op misstanden. SOZA XPERT verzorgt

Als er vermogen wordt vastgesteld, gaan we over tot

controles voor alle voorkomende thema’s.

extensief onderzoek in het buitenland. We werken
hierbij met een eigen team van lokale specialisten

Wij bieden een tweetrapsraket als oplossing. We

waarin onder meer een makelaar, advocaat en beëdigd

starten met de themacontrole, onder regie van de

vertaler zitting nemen. Het onderzoek verrichten wij

gemeente. Afhankelijk van de keuze van de gemeente

tegen een vaste prijs per dossier.

ondersteunen wij u vervolgens bij de handhaving van

Het traject wordt afgesloten met een adviesrapport

rechtmatigheid, doelmatigheid en zorg.

waarmee u het gesprek met de klant aan kunt gaan.

www.sozaxpert.nl/handhaving

www.sozaxpert.nl/vermogensonderzoek

Wilt u besparen op voorliggende voorzieningen?

Ook voor tijdelijke inhuur

Komt u niet toe aan handhaving?

U kunt bij SOZA XPERT ook terecht voor tijdelijke

Wilt u klanten migreren van Wmo na Wlz?

ondersteuning. Denk aan een ervaren klantmanager,

Bel voor een vrijblijvend advies met

intaker of handhaver. Wij detacheren uitsluitend eigen

Fariez Nanhekhan op 0343 - 74 52 09. Of stuur

mensen die gepokt en gemazeld zijn binnen het sociaal

een e-mail naar oplossingen@sozaxpert.nl

domein. Meer op www.sozaxpert.nl/detachering

SPECIALIST IN PROJECTMATIGE OPLOSSINGEN

SOZAXPERT.NL | 0343 - 74 52 09

