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Unique Buying Reasons 
Combinatie aansturing  “Medewerker” en “Tijd” gedreven is uniek; 

Het maken van een stappenplan gaat snel en gestructureerd en is 

daardoor altijd consistent; 

Aansturing en informeren van mensen via innovatieve communicatie 

middelen is uniek; 

Alles in één applicatie! 

Overzichtelijk; 

Real Time; 

Is simpel opgezet, dus gebruikersvriendelijk en makkelijk te 

begrijpen; 

Bespaart hierdoor veel tijd en dus geld; 

 



 Binnen een organisatie maakt men veelal gebruik van een Excel stappenplan 

(eventueel aangevuld met macro’s) of via een document van Word.  

De voordelen zijn bepaald t.o.v. deze werkwijzen. 

 

• Betere validatie en verificatie van de taken en activiteiten in de tijd 

− Gegarandeerde consistente structuur, Excel is vrij invulbaar 

− Parallel activiteiten beter herkenbaar en aan stuurbaar 

− Planning houdt rekening met beschikbaarheid medewerkers 

− Kwalitatief beter stappenplan 

−Werkinstructies zijn te koppelen aan een activiteit 

− Opmerkingen per activiteit 

 

 

Voordelen, nr. 1 



• Beter inzicht in de status / voortgang van de uitvoering van het stappenplan 

− Dashboard 

− Rapportages 

− Gantt Charts (Overview stappen en Bezetting Medewerker(s)) 

 

• Eenvoudiger en betere communicatiemiddelen 

− SMS gateway gekoppeld aan het stappenplan (het moment van 

communicatie en de doelgroep, incl. teksten (variabel of vast) zijn van te 

voren definieerbaar) 

− E-mails kunnen vanuit de applicatie verzonden worden (het moment van 

communicatie en de doelgroep, incl. tekst zijn vooraf definieerbaar) 

− Activiteiten zijn over te zetten naar de Outlook agenda zowel voor de 

overall coördinator alsmede ook voor de uitvoerenden van het stappenplan. 

 

 

 

Voordelen, nr. 2 



• Multi-user 

− Applicatie is te gebruiken standalone en/of in één netwerk en dus door 

meerdere personen tegelijkertijd 

 

• Beter inzicht in gevolgen herplannen (uitloop activiteiten) 

− Applicatie houdt bij het herberekenen van de doorlooptijden rekening met 

parallel activiteiten en beschikbaarheid medewerkers (nu handwerk) 

− Applicatie houdt rekening met het window waar binnen het stappenplan 

uitgevoerd mag worden 

 

 

 

 

 

Voordelen, nr. 3 



70% Tijdsbesparing bij het maken van een stappenplan (doormiddel van 

templates gebruik, multi-user en basis stamdata) 

 

35% minder kans op een afbreuk/rollback in de uitvoering door betere 

validatie / verificatie vooraf 

 

50% minder kans om een afbreuk/rollback in de uitvoering door betere 

bewaking en communicatie van het stappenplan 

 

40% minder kans op afbreuk/rollback vanwege herplannings problemen in de 

uitvoering van het stappenplan 

Besparingen Gebaseerd op een case, waarbij een stappenplan wordt gemaakt 

van 100 stappen uitgevoerd door 10 verschillende medewerkers. 

en waarvoor 40 uur benodigd is. Het stappenplan wordt gemaakt 

op een conventionele manier. 


