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Oplossingen voor het sociaal domein 

Handhaven is besparen
Een uitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging. Elke gemeente heeft 
echter arbeidsongeschikten en zorgklanten die langdurig een uitkering 
genieten, het zogenaamde granieten bestand. Er zijn ook mensen die de 
gestelde regels overtreden en ‘zwart’ bijverdienen. Of klanten met een 
uitkering die slechts op papier alleenstaand zijn. Dit soort zaken vraagt 
om handhaving. Heeft u voldoende ruimte binnen de bestaande formatie 
om goed te handhaven? Beschikt u over de juiste expertise en middelen? 
SOZA XPERT biedt een projectmatige oplossing. 

Themagericht werken 
Steeds meer gemeenten werken themagericht: een klantgroep wordt 
projectmatig doorgelicht op handhaving. Dit vergt specifieke expertise en 
capaciteit die niet altijd aanwezig zijn binnen de bestaande formatie. SOZA 
XPERT neemt u de zorg voor thema-onderzoek uit handen. Zo bieden we 
onder meer ondersteuning voor de thema’s grensoverschrijdend vermogen, 
granieten bestand (jubilarissen) en partiële inkomsten naast een uitkering. 

Totaaloplossing
SOZA XPERT biedt een totaaloplossing voor themagerichte handhaving. Wij onderscheiden ons door de integrale 
aanpak. Er wordt gewerkt in projectteams, op basis van een eigen methodiek en met een maatwerkapplicatie. Per 
project stellen we een team van specialisten samen onder aanvoering van een ervaren projectleider. 

Themagericht handhaven  

THEMAGERICHT WERKEN

Overige signalen
Bij het screenen op handhaving komen er vaak andere signalen naar 
boven. Veelal is het screenen dan ook onderdeel van een groter project, 
waarbij uw klantenbestand gelijktijdig wordt doorgelicht op zogenaamde 
voorliggende voorzieningen. Door screeningsactiviteiten te bundelen, 
bespaart u meer op uw uitgaven in minder tijd. 
Meer informatie over het screenen op voorliggende voorzieningen of een 
van onze andere oplossingen voor het sociale domein is te lezen op 
onze website www.sozaxpert.nl. 

Onze krachtige totaaloplossing:

• onderzoek voor alle thema’s 

• zeer ervaren handhavers

• schil van vakspecialisten 

• korte doorlooptijden 

• eigen screeningsoftware

• voortgangsrapportages  

• vooraf inzicht in de kosten 

Uit onderzoek 

van een gemeente 

in Noord-Brabant 

blijkt dat eenderde 

van de klanten 

onterecht gebruikt 

maakt van een 

uitkering.
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Duidelijkheid en eerlijkheid 
Voor de handhaving bieden wij een tweetrapsraket als oplossing. We starten met de themacontrole, altijd onder 
regie van de gemeente. Afhankelijk van de keuze van de gemeente ondersteunen wij vervolgens bij de handhaving 
van rechtmatigheid, doelmatigheid en zorg. We handhaven voor een breed scala aan thema’s, waarvan we er 
hieronder twee uitwerken. Voor de overige thema’s kijkt u op www.sozaxpert.nl/handhavingsthemas. 

Thema vermogensonderzoek buitenland 
Een deel van uw klanten heeft geen recht op een uitkering 
omdat zij vermogen bezit in het buitenland. SOZA XPERT biedt 
een totaaloplossing voor het opsporen en handhaven van dit 
zogenaamde grensoverschrijdend vermogen. Wij verzorgen 
het volledige vermogensonderzoek in het buitenland. Meer 
over dit thema op www.sozaxpert.nl/vermogensonderzoek 

Thema granieten bestand
Mensen die vijf jaar of meer uitkeringsgerechtigd zijn, 
worden aangeduid met de bedekte term jubilarissen. Zowel 
de doelgroep als de bijkomende kosten – onder meer voor 
administratie, maatregelentraject en bijzondere bijstand – zijn 
gemeenten ‘een blok aan het been’. SOZA XPERT verzorgt het 
dossieronderzoek en gaat het gesprek met de klant aan. We 
scheiden zo de niet-willers van de niet-kunners.   

HANDHAVEN 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.
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Ook voor tijdelijke inhuur

U kunt bij SOZA XPERT ook terecht voor 

tijdelijke ondersteuning. Denk aan een 

ervaren poortwachter of handhaver. Wij 

detacheren uitsluitend eigen mensen 

die gepokt en gemazeld zijn binnen het 

sociaal domein. Meer informatie leest u 

op www.sozaxpert.nl/detachering 

Wilt u bijstandsrisico’s beperken 

en uw bestanden laten doorlichten 

op uitkeringsfraude?

Bel voor een vrijblijvende intake 

met Fariez Nanhekhan op 

0343 - 74 52 09. Of stuur een 

mail naar oplossingen@sozaxpert.nl


