
 

 

Sterk in kleinschalige zorg  

 
Als zorginstellingen moet je voldoen aan kwaliteitseisen en regelgeving, maar wil je 
tegelijkertijd zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan je administratie. Van cliëntendossiers en 
rapportages, tot declaraties aan gemeentes. 
  
Het ZilliZ zorgadministratiesysteem is speciaal ontwikkeld voor kleinschalige zorginstellingen. 
Onze software is bijzonder eenvoudig in gebruik, doet wat nodig is en is zeer betaalbaar. 
Bovendien helpen wij jullie, onze klanten, bij de installatie en het gebruik. 
 
ZilliZ is een 100% online toepassing, waarbij beheer en gegevensopslag centraal geregeld zijn. 
ZilliZ ondersteunt elektronisch berichtenverkeer conform de landelijke standaarden voor de 
WLZ, FZ, JW en WMO voor het toewijzen en declareren van zorg.  
Ongeveer 1500 instellingen en zorgverleners maken met veel plezier elke dag gebruik van 
ZilliZ.  
 
Handig  
ZilliZ maakt het dagelijks gebruik eenvoudig. Wat dacht je van deze handige functies: 
 
 Groepsgewijs presentie boeken  
 Digitaal ondertekenen  
 Apart proces Melding Incidenten  
 Eigen rapportagesjablonen maken  
 Automatische dossiercontrole  
 Bibliotheek met voorbeeldsjablonen  
 Tijdschrijven & verlof aanvragen  
 Registratie onvrijwillige zorg (Wzd) 

 
Voor alle doelgroepen en contractvormen  
Financieel administratief ondersteunt ZilliZ alle contractvormen zoals onderaannemer van een 
zorginstelling of het UWV, direct met cliënten (pgb's) of direct met gemeenten en zorgkantoor 
via VECOZO.     
  
VECOZO-berichtenservice   
Voor zorg-in-natura contracten kan ZilliZ elektronisch declaraties en berichten uitwisselen 
met gemeenten (JW/WMO), het zorgkantoor (WLZ) en DJI voor de FZ. Deze ZilliZ-koppeling 
geeft je een perfecte aansluiting voor het inlezen en verzenden van toewijzingsberichten en 
declaraties. 
 
Externe koppelingen  
ZilliZ kan data exporteren t.b.v. het CBS, naar alle boekhoudpakketten via UBL en naar de ZilliZ 
berichtenapp. Uiteraard zijn er diverse Excel exports mogelijk zodat je zelf een overzicht kan 
maken voor specifieke situaties.Pagina-einde  
  
Samenwerkingsverbanden en collectieven   
Voor samenwerkingsverbanden en collectieven bieden we ZilliZ Plaza aan. Elke deelnemer aan 
het collectief heeft een eigen omgeving, terwijl de administratie centraal gevoerd kan worden. 
Met het ZilliZ-intranet kunnen deelnemers onderling kennis en informatie delen en gebruik 
maken van bijvoorbeeld een gezamenlijk kwaliteitssysteem.  
  
  



 

 

Veilig  
Je mag van ZilliZ verwachten dat het veilig is en dat het voldoet aan de hedendaagse 
standaarden en wetgeving (zoals de AVG). Daarom zijn wij ISO27001 en NEN7510 
gecertificeerd. Elk jaar wordt ZilliZ onderworpen aan een “hack test” om de veiligheid van ons 
systeem continu te monitoren en te borgen.  
  
Tarieven  
Omdat deze software specifiek is gemaakt voor de kleinschalige zorg, zijn ook de tarieven 
daarop afgestemd. Eenmalig wordt € 495,- gerekend voor de implementatie van jullie eigen 
ZilliZ omgeving. Het maandelijkse tarief bedraagt € 38,- vast en € 1,95 per cliënt in zorg 
(exclusief BTW). De VECOZO-berichtenservice wordt alleen in rekening gebracht wanneer 
deze van toepassing is.  
  
Snelle implementatie & support en trainingen  
Na inventarisatie van jouw wensen richten wij het systeem in, waarna je er direct mee aan de 
slag kunt. De tijd tussen inventarisatie en oplevering is maximaal vijftien werkdagen. Na de 
oplevering bieden we support en trainingen.  
Het importeren van cliënten is een mogelijkheid.  
  
Online demo  
Wanneer je geïnteresseerd bent geven wij graag een live demonstratie van ZilliZ Dit is gratis en 
kan eenvoudig online op afspraak. Binnen ongeveer een uur weet je of ZilliZ aan je 
verwachtingen voldoet. Vraag een demonstratie aan op www.zilliz.nl/demo-aanvragen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? 
Neem vrijblijvend contact op 

 

🌐 www.zilliz.nl 
✉ verkoop@zilliz.nl 

📞 0317-415665 
 

http://www.zilliz.nl/demo-aanvragen
mailto:verkoop@zilliz.nl

