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Oplossingen voor het sociaal domein 

Uw klanten maken niet altijd gebruik van voorliggende voorzieningen. Een 
gemiste kans. U geeft hierdoor meer geld uit dan nodig is en uw klanten 
krijgen niet waar ze recht op hebben. Laat SOZA XPERT uw bestanden 
doorlichten op voorliggende voorzieningen. Dit levert u gegarandeerd een 
forse besparing op. 
 
Snel inzicht 
SOZA XPERT ontwikkelde een innovatieve methode om uw bestanden 
in zeer korte tijd te screenen. Onze XPERTS zijn op de hoogte van alle 
regelingen, zoals WW, WIA, Wajong, WAO en TW, en kunnen werken met 
applicaties als GWS4all, Civision en Socrates. Ze analyseren nauwgezet uw 
klantenbestand en controleren of klanten krijgen waar ze recht op hebben.

Werkwijze 
Als eerste stap verzamelen we klantgegevens die nodig zijn voor 
bestandsanalyse. We screenen uw bestanden - onze specialisten hebben 
hiervoor slechts één week nodig - en verrijken de signalen met gegevens 
uit het dossier en SUWI-Inkijk. U ontvangt van ons een uitgebreid 
rapport met hierin alle signalen van mogelijke voorliggende voorzieningen. 
Samen met u maken we vervolgens een stappenplan om de signalen uit te werken. We voeren klantgesprekken 
en dienen de aanvraag in. Waar nodig handelen we ook de bezwaarprocedures af. Als afsluiting van het project 
overhandigt SOZA XPERT u een eindrapport met hierin alle bevindingen van het project, inclusief een overzicht van 
de bij uw organisatie gerealiseerde besparingen. 

Overige signalen
Bij de screening op voorliggende voorzieningen komen er vaak andere 
signalen naar voren. Sommige van deze signalen wijzen op mogelijk 
misbruik van uitkeringsgelden. SOZA XPERT verzorgt daarom ook 
handhaving op alle voorkomende thema’s. Soms signaleren we  
vermogen in het buitenland en is het raadzaam uw bestand door te laten 
lichten op zogenaamd ‘grensoverschrijdend vermogen’. Tot slot bieden 
wij diverse projectmatige oplossingen voor de zorg. 

Screenen op voorliggende voorzieningen

SCREEN EN BESPAAR FORS

STAP 1. Query klantgegevens

STAP 2. Screenen met applicatie

STAP 3.  Signalen verrrijken

STAP 4. Klantgesprekken

STAP 5.  Toekenningsbesluit

Optionele stap.  Bezwaar afhandelen

De stappen

Onze krachtige totaaloplossing:

• focus op het sociale domein 

• zeer ervaren screeners

• korte doorlooptijden 

• eigen screeningsoftware

• voortgangsrapportages  

• juridisch getoetst eindrapport
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Ervaringen
Wilt u van gemeenten horen wat de innovatieve methode van bestandsanalyse hen heeft opgeleverd? Uw collega’s 
bij onder meer de gemeenten Rotterdam, Gouda, Hengelo en Goes geven graag een referentie af. Stuur hiervoor 
een e-mailverzoek naar oplossingen@sozaxpert.nl.

Kosten
U betaalt een vooraf vastgesteld bedrag per ‘succes’. Alleen 
als de analyse een besparing oplevert, ontvangt u een factuur. 
U loopt hiermee geen enkel risico. En betaalt u liever op basis 
van gewerkte uren, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.

Bespaar nu
Laat SOZA XPERT uw klantenbestand doorlichten. Dit levert 
gegarandeerd een forse besparing op. Bij de gemeente 
Rotterdam liep de besparing zelfs in de miljoenen. 

Tip: Heeft u uw bestanden al eens laten doorlichten? De 
ervaring leert dat een tweede screening door SOZA XPERT 
altijd een extra besparing oplevert.

INZICHT GEEFT RUST 

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 voorliggende 

voorzieningen, handhaving en zorg. Zij maken hierbij gebruik van onze 

screeningssoftware. 

Screenen op voorliggende voorzieningen

DOOR SCREENING BESPAART U MET TERUGWERKENDE KRACHT

Ook voor tijdelijke inhuur

U kunt bij SOZA XPERT ook terecht voor 

tijdelijke ondersteuning. Denk aan een 

ervaren klantmanager, poortwachter of 

handhaver. Wij detacheren uitsluitend 

eigen mensen die gepokt en gemazeld 

zijn binnen het sociaal domein. Kijk op 

www.sozaxpert.nl/detachering 

Wilt u weten hoeveel uw organisatie 

kan besparen door te screenen op 

voorliggende voorzieningen? 

Bel voor een vrijblijvend advies 

met Fariez Nanhekhan op 

0343 - 74 52 09. Of stuur een 

mail naar oplossingen@sozaxpert.nl


