
Voorbereiden dossiers
Stamgegevens, mail, concepten en 

slimme formulieren.

Tijdwinst
Bespaar 6,5 uur per dossier door 

volledig digitaal te werken.

Onderzoek-app
Voer onderzoek digitaal uit met 

iPad of Windows 10 Tablet.

Security
IBD King, VNG, CIP-richtlijnen, de 

SSD- en SSDm-normering.

Waarnemingen-app
Leg waarnemingen onopvallend 

vast met Android en iPhone.

Handhaven 2.0
InSZicht is ontwikkeld voor en 
door handhavingspecialisten.
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Handhaven met slimme features
Toezien op het juist gebruik van ondersteunings- en uitkeringsgelden heeft vanuit financieel oogpunt 
hoge prioriteit binnen het Sociaal Domein. Het betreft een arbeidsintensief proces, mede door de vele 
administratieve handelingen en veiligheidseisen. Met InSZicht van Maxdoro kunnen sociaal rechercheurs en 
handhavers hun werk volledig digitaal en daardoor veilig, snel, efficiënt en uniform uitvoeren. InSZicht geeft 
grip op toezicht en laat ook uw gemeenten sterk staan in rechtszaken!

InSZicht van Maxdoro: meer dan een handhaving-app!

Handhaven met slimme features
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En ook:
Inzicht in projectstatus.

Goed voorbereid naar binnen.

Werk wordt automatisch opgeslagen.

Snel documenten inzien.

Exporteer naar huisstijl PDF.

Management Rapportage

Informed Consent

Auto Save

Quick-Look

Strakke output

Meer weten of een live demo?
Neem gerust contact met ons op. Bel Maxdoro op +31 33 462 77 07 of mail naar info@maxdoro.nl.

Meer dan alleen een Handhaving-app
InSZicht is de handhavingapplicatie voor het Sociaal Domein, die rechercheurs en handhavers in staat stelt 
om dossiers volledig digitaal op te bouwen, aan te vullen en te beheren. De oplossing bestaat uit een extra 
beveiligde webapplicatie, een iPad/Windows 10 onderzoeksapp en een Android-/iPhone waarnemingen-
app. InSZicht betekent cross device werken met digitale formulieren voor toezicht op de Participatiewet, 
WMO en het aantonen van adresfraude.

Features InSZicht:

Deelbare dossiers
Toegang tot elkaars digitale 

dossiers, werk inzien en aanvullen.

Data Export
Exporteer data naar ZIP, XML, 
JSON en enterprise Dropbox.

Alert button
Wees alert op bijzaken en 

rapporteer direct aan collega’s.

Offline werken
Haal complete dossiers tijdelijk 
offline en vul ze ter plekke aan.

Skitch
Bewerk foto’s door te tekenen, 
blurren en tekst toe te voegen.

Slimme rapportopbouw
Snelle, slimme en uniforme 

rapportopbouw en -weergave.

In App communiceren
Check bewijslasten tijdens een 

verhoor direct met collega’s.

Digitaal ondertekenen
Laat bezoeksverslagen direct 

digitaal ondertekenen op tablet.

Print Preview
Met 1 druk op de knop een 

voorbeeld PDF van concepten.
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