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Oplossingen voor het sociaal domein 

Nu de uitvoering van de Wmo bij de lagere overheid is neergelegd, zijn 
gemeenten verantwoordelijk voor het herbeoordelen van cliënten met een 
AWBZ-indicatie. Voor veel gemeenten zijn de gestelde termijnen niet 
haalbaar. Zij maken gebruik van de mogelijkheid de termijn op te rekken tot 
1 mei 2016. Maar is uitstel wel een oplossing? 

Onduidelijkheid
Uitstel creëert onduidelijkheid en ongerustheid bij zorgverleners en 
vooral ook bij zorgklanten. ‘Welke zorg krijg ik straks en wat is mijn eigen 
inbreng?’ ‘Word ik afgewenteld naar de Wet langdurige zorg?’ ‘Wie geeft mij 
zekerheid?’ Voor de groeiende groep van bezorgde zorgklanten is snellere 
herindicatie gewenst. 

Geen inzicht 
Door het uitstellen van de herindicaties ontvangen veel klanten een tijdlang meer zorg dan waar zij onder de 
Wmo aanspraak op kunnen maken. Deze extra voorzieningen kunnen niet alleen gevolgen hebben voor andere 
zorgklanten, maar drukken ook op uw begroting. Inzicht in het tijdspad van herindicatie en de financiële implicaties 
is daarom gewenst.

Capaciteitsprobleem
Het project ‘herindicatie Wmo’ zorgt voor een tijdelijke piekbelasting. De kans is groot dat er te weinig specialisten 
voorhanden zijn binnen uw formatie. U bent dan aangewezen op externe krachten. Maar u wilt dan wel hoogwaardige 
specialisten die projectmatig werken en ook nog eens betaalbaar zijn.totale besparing.

Onze oplossing 
Vindt u dat binnen uw gemeente iedere inwoner met een zorgvraag moet 
krijgen waar hij of zij recht op heeft?  Wilt u duidelijkheid creëren voor 
PGB-houders? Zijn de financiële implicaties van vertraagde herindicatie 
onduidelijk? Heeft u onvoldoende capaciteit binnen uw huidige formatie? 

Maak gebruik van onze totaaloplossing! SOZA XPERT heeft niet alleen 
de juiste kennis van de materie, wij beschikken ook over unieke expertise 
om de herindicaties projectmatig aan te pakken. Dit ontzorgen kan zowel 
plaatsvinden op projectbasis, als op basis van een ‘stuksprijs’.

Projectmatige herindicatie

SNELLE HERINDICATIE

Onze krachtige totaaloplossing:

• focus op het sociale domein 

• zeer ervaren dossiermanagers

• korte doorlooptijden 

• eigen screeningsoftware

• voortgangsrapportages  

• juridisch getoetste herindicatie
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UITSTELLEN

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

Projectmatige aanpak
SOZA XPERT is een projectorganisatie. Wij zijn geen ‘platte’ 
detacheerder, maar bieden oplossingen in het sociaal domein. 
We werken uitsluitend met XPERTS die bij ons in dienst treden. 
Specifiek voor de transitie van AWBZ naar Wmo stellen we een 
projectteam van Wmo’ers samen, onder regie van een zeer 
ervaren projectleider. 

Uw investering
SOZA XPERT ontzorgt gemeenten. Wij nemen u de volledige 
herbeoordeling uit handen. De werkzaamheden worden op 
effectieve en efficiënte wijze uitgevoerd door onze specialisten. 
Wij berekenen een stuksprijs per correct afgewikkeld dossier. 
Zo betaalt u alleen bij succes. Een vaste prijs voor het hele 
project behoort ook tot de mogelijkheden. 

DE DEADLINE IS HAALBAAR! 

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 zijn we (voor het vierde jaar op rij) door de gemeente Rotterdam 
    verkozen tot beste screener van Nederland.

Projectmatige herindicatie

SNELLE HERINDICATIE SCHEPT DUIDELIJKHEID VOOR ZORGKLANTEN  

SOZA XPERT is onderdeel van DPA. 
We werken nauw samen met onze 
collega’s van DPA Sociale Zekerheid. 
De zusterorganisatie bemiddelt tijdelijke 
professionals voor het sociaal domein. 
Door de samenwerking creëren we 
synergie.

Wilt u de herbeoordeling snel en 

adequaat laten uitvoeren? 

Bel voor een vrijblijvend advies 

met Fariez Nanhekhan op 

0343 - 74 52 09. Of stuur een 

e-mail naar wmo@sozaxpert.nl


