IMPACT MAKEN
OP SOCIALE
ADMINISTRATIE

De processpecialisten van Quoratio maken het verschil binnen het Sociaal Domein
en de Sociale Zekerheid. Met kennis, kunde en vanuit een intrinsieke motivatie
zorgen wij ervoor dat iedereen de hulp krijgt waar hij of zij recht op heeft. Dit doen
wij door tijdelijke ondersteuning, advies vanuit de inhoud en het succesvol leiden van
projecten. Vanuit onze expertises verbinden wij administratieve vakgebieden met
procesverbetering en IT. Zo dragen wij bij aan een efficiëntere en toekomstbestendige
dienstverlening voor burgers en inwoners. Met 550 medewerkers is de Quoratio Groep
de expert binnen complexe administratieve vakgebieden.
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SOCIAAL DOMEIN
Wij helpen en verbinden de keten met
unieke expertise van het gehele zorg
administratieve proces.

UITKERINGEN
Onze intrinsiek gemotiveerde specialisten
maken het verschil door klantgerichtheid,
nauwkeurigheid en productiviteit.

Wij maken administratieve processen e�ﬁciënter
en betrouwbaarder door de inzet van digitale
tools en Robotic Process Automation (RPA).
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TOZO / TONK
Onze trainees helpen gemeenten om
ondernemers snel, professioneel en rechtmatig te
helpen bij de uitvoering van nieuwe regelingen.
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De consultants van Quoratio helpen bij het optimaliseren van de dienstverlening en de implementatie
van nieuwe systemen en wet- en regelgeving.
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CONSULTANCY &
PROJECTMANAGEMENT

IN

VE

COMPLEXE
ADMINISTRATIEVE
PROCESSEN
MAKKELIJKER
MAKEN

G

DIGITAL SOLUTIONS
RPA / IT
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FINANCE & CONTROL
Met ambitieuze starters tot ervaren controllers
helpen wij grip te krijgen op het Sociaal Domein en
de ﬁnanciële informatievoorziening te optimaliseren.

REN

DE W

G
ET

HET NIEUWE
WOONPLAATSBEGINSEL
Met onze gratis Toewijzingstool, Quickscan en
tijdelijke ondersteuning helpen wij gemeenten
bij het implementatietraject.

PGB > PGB2.0
Door onze samenwerking met de SVB beschikken
wij over unieke PGB-kennis die wij inzetten bij
gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars.

MEER WETEN?

WOONPLAATSBEGINSEL.INFO

Check onze website voor meer informatie
of neem contact op met Rik Wolting:
rwolting@quoratiogroep.nl / 06 828 592 07

WWW.QUORATIOGROEP.NL/QUORATIOSDU
WERKENBIJQUORATIOGROEP.NL

