Sociale Dienst Drechtsteden gebruikt SoZaLoket:
“Het grote succes bij ons is de aanvraag bijstandsuitkering.
Meer dan 80% van de aanvragen komt inmiddels digitaal binnen.”
De Sociale Dienst Drechtsteden is de regionale sociale dienst voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-
Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Voor deze gemeenten voert de dienst de
Participatiewet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit en werkt aan het regionale arbeidsmarktbeleid en
armoedebeleid. Voor het digitaal aanvragen van een bijstandsuitkering en bijzondere bijstand maakt de sociale dienst
gebruik van SoZaLoket van Liaan, dat sinds kort onderdeel is van Schulinck.
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Wilt u meer weten over SoZaLoket?
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