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Tagscore bouwt al meer dan 15 jaar slimme 

oplossingen voor het sociaal domein.  

Tagscore is gebouwd met de jarenlange 

ervaring en expertise met applicaties die 

eerder werden gerealiseerd voor onder andere 

de ambulante jeugdzorg, de forensische zorg, 

de ketenveldnorm en het landelijk dashboard 

beveiligde bedden in opdracht van het  

ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Tagscore bouwde in 2020 in opdracht van het 

Zorg- en Veiligheidshuis (ZVh) Noord Holland 

Noord een totaal nieuwe applicatie.  

Deze applicatie moest medewerkers maximaal 

comfort bieden bij zowel het beheer en de overall 

monitoring van individuele cliënten als tijdens het 

casusoverleg met betrokken ketenpartners. 

Zowel de vastlegging van alle gegevens in 

het dossier, het chronologisch verloop van de 

risicotaxatie met de benodigde vervolgaanpak als 

de monitoring van de resultaten met aangesloten 

ketenpartners zijn volledig geïntegreerd. 

Tagscore is volgens de meest actuele ICT 

mogelijkheden en kennis gebouwd. Dat betekent 

dat er een fundament ligt waarop alles mogelijk 

is zonder de beperkingen van verouderde 

technologie. Het resultaat is dan ook een state-

of-the-art applicatie die onderscheidend is van 

wat andere leveranciers op dit moment kunnen 

bieden. Innovatie en gebruiksgemak tegen 

significant lagere kosten dan onze concurrenten. 

Geen vervelende verrassingen of bijkomende 

kosten achteraf. Wanneer mogen we u en uw 

medewerkers een demonstratie geven?  

Tagscore biedt Zorg- en Veiligheidshuizen  
een totaaloplossing die zowel het individuele  
clientbeheer als het casusoverleg ondersteunt.



Gebruiksgemak

De applicatie is intuïtief ontworpen.  

Vanaf de startpagina wijst alles zich vanzelf. 

Met een minimum aan klikken zit men direct 

in het juiste scherm. De applicatie stuurt pop 

ups en triggers van indicaties, maatregelen 

of detenties die aflopen. Dit stelt de proces-

regisseurs goed in staat ook echt tijdig te 

sturen op het proces.

Risicotaxatie 

De applicatie bevat een zeer innovatieve 

risicotaxatie waar men multidisciplinair de 

FARE (Forensisch Ambulante Risico Evaluatie) 

en een Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) kan 

scoren. Tagscore heeft dit speciaal ontwikkeld 

voor een persoonsgerichte aanpak van zeer 

complexe casuïstiek met een veiligheidsrisico. 

Het biedt de mogelijkheid om cliënten 

systematisch te volgen en risico’s en de mate 

van zelfredzaamheid op de verschillende 

leefgebieden scherper inzichtelijk te krijgen. 

Vanaf de start kunnen verschillende metingen 

(grafisch) over elkaar heen worden gelegd 

om het verloop van de risico’s over de tijd 

inzichtelijk te krijgen. het geeft de nodige 

extra verdieping en voegt waarde toe om de 

specifieke casusaanpak vorm te kunnen geven

Ketenpartners 

Ketenpartners en hun contactpersonen 

worden eveneens beheerd in Tagscore.  

Via zogenaamde tags kunnen zij bepaalde 

rechten krijgen om bij gedeelten van het 

dossier te kunnen waaraan zij zijn gekoppeld.  

Denk hierbij aan bepaalde doelen, afspraken 

en notities voortkomend vanuit de risicotaxatie. 

Ook het inloggen in Tagscore kan via deze 

rechten worden geregeld.   

Dossier 

Het dossier biedt procesregisseurs maximaal 

comfort om alle informatie gerangschikt in 

één oogopslag te kunnen overzien. Per dossier 

is direct inzichtelijk welke ketenpartners / 

contactpersonen bij het dossier kunnen en met 

wie welke afspraken en doelen zijn gemaakt en 

of deze afgerond of openstaand zijn. Het maakt 

het casusoverleg daardoor efficiënt.  

Het dossier biedt de mogelijkheid om ook 

notities te maken en deze eenvoudig te 

doorzoeken via trefwoorden.  

Dashboard informatie 

Zonder tussenkomst van wie dan ook kan men 

zelf met de beschikbare data de meest  

uiteenlopende rapportages en dwars-

doorsneden maken. Van in- en uitstroom-

cijfers, overzichten van de ondersteunings-

gebieden en de resultaten van betrokken 

ketenpartners tot en met de verantwoording 

naar de verantwoordelijke gemeenten aan toe.

Koppelingen en toegang externen 

De API van Tagscore is zo gebouwd dat alle 

informatie kan worden ontsloten aan Tagscore, 

maar ook uit Tagscore kan worden gehaald.  

De API is gebouwd middels een open 

standaard OpenAPI 3.0. Zo kan de koppelende 

partij direct aan de slag met de API van 

Tagscore. Het is plug-and-play.

Bij Tagscore werken we met rollen en rechten, 

deze zijn ook van toepassing op partijen die 

mogen koppelen. Zo kunnen we het delen 

van de informatie beschermen op dezelfde 

manier als dat we dat voor gebruikers doen. 

Het aanmelden door externe partijen kan 

eenvoudig worden ingericht. Er hoeft niets 

extra’s te worden gebouwd.
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