
Een planning maken. Dat doen we graag. Of het nu voor de sportvereniging is of op je werk, we plannen 
wat af. Maar waarom eigenlijk? Uit onderzoek is gebleken dat een goede inzet van mensen en middelen 
de efficiency van een bedrijf verbetert, dat daarmee de kostprijs per service en/of product omlaag gaat 
én dat de klant- en medewerkerstevredenheid stijgt. 

Het is dus uitermate slim om de inzet van mensen en middelen goed te plannen. Maar waar moet je dan 
op letten bij het plannen? Wij geven je 3 handige tips!

Bespaar kosten met 
efficiënt plannen
Lees hoe je dat doet en ga direct aan de slag! 

3 handige tips

Zoek een tool die je helpt met je planproces 

Met plannen los je een probleem op. Namelijk: hoe verdeel ik mensen en/of 
middelen voor een bepaalde taak in een bepaalde periode, wanneer deze 
mensen en/of middelen maar één keer per periode kunnen worden ingezet?

Dit vraagstuk speelt vooral in ons hoofd en we praten er misschien over met 
onze collega’s of medewerkers. Het kan een lastige puzzel zijn. 90% van de 
planning tools helpt je niet bij dit denk- en planproces. Wat er vaak gebeurt, 
is dat jij het resultaat van deze denkpuzzel vastlegt in een planning tool. Maar 
dan is het ingewikkelde werk al gedaan. 

Gacha Planner helpt je al vanaf het begin van het denkproces door 
suggesties te doen bij deze vragen. Gacha Planner komt met de meest 
optimale suggestie zodat jij de puzzel niet in je hoofd hoeft op te lossen.  

Tip 1

De Gacha planner is voor ieder bedrijf en iedere 
situatie de juiste online plan tool



Houd rekening met skills van mensen

Niet iedere medewerker is een ster in alles. Dat is ook onmogelijk. We hebben 
allemaal onze sterke punten of werk dat we gewoon erg leuk vinden om te 
doen. Onderzoek wijst uit dat tevreden medewerkers productiever zijn en 
tevredener zijn. Het is dus slim om rekening te houden met skills of gewenste 
werkzaamheden bij het plannen.

Gacha Planner neemt dit gegeven automatisch mee. We leggen de skills per 
medewerker en per uit te voeren taak vast in ons systeem. Dat betekent dat 
je niet meer een medewerker op een taak zet dat niet past bij zijn skills. Nooit 
meer een mismatch dus en uw medewerker is tevreden.

Stel jouw planning open voor je klant én voor je 
business partner

Klanten gedragen zich per definitie inefficiënt. Hierdoor heb jij te maken met 
piek- en daluren. Je net bedachte planning ligt met een paar telefoontjes 
weer helemaal op zijn kop. Terug naar de puzzel in je hoofd dus. 
Gacha Planner doet dit anders. Jij bespaart niet alleen tijd doordat jouw 
klant online een afspraak maakt en je niet meer belt tijdens je werk, maar 
Gacha Planner zorgt ook automatisch voor de meest efficiënte planning. Je 
klant kan je 24/7 bereiken, er is geen kans meer op dubbele boekingen en de 
bevestiging per sms/e-mail voorkomt ook no-show. Handig. 

Werk je samen met een business partner? Zoals een autodealer die 
regelmatig poetsbeurten bij je inplant of waarmee je werkzaamheden samen 
uitvoert? Integreer jouw planning met die van hen. Zo is jouw planning altijd 
bijgewerkt en volledig - real time - gesynchroniseerd met je business partner. 
Ook hierbij voorkom je teleurstellingen of dubbele boekingen. 

Tip 2

Tip 3

De Gacha Planner helpt je vanaf het begin 
met je planproces



Game changing planner
De Gacha planner is een game changing 
planner. Wat doen we anders? Onze software 
levert op basis van planningstrategieën 
suggesties voor de meest optimale planning. 
Je wordt dus letterlijk geholpen in je denkproces 
om een zo optimaal mogelijke planning te 
maken. Dit doen wij volledig op maat. 

Een voorbeeld van een strategie is een 
tijdsgerichte strategie: het maakt niet zoveel 
uit wie de taak uitvoert; het moet zo snel 
mogelijk af zijn. Of een persoonsgerichte 
strategie: het is erg belangrijk dat persoon A 
deze taak uitvoert. Tijd is ondergeschikt. Je kan 
ook denken aan een skills-gerichte strategie: 
alleen personen met skill B mogen deze taak 
uitvoeren. Of natuurlijk een combinatie van 
strategieën. Net wat nodig is of wat bij je 
bedrijfsproces past.

Verder biedt Gacha Planner een uitbreidbare 
API waardoor integratie met bestaande 
systemen kinderspel wordt. Zo kan de Gacha 
Planner volledig worden geïntegreerd met je 
huidige website. 

Wij helpen je graag verder! 
Maak een vrijblijvende afspraak voor een demo.  
Kijk op www.gachaplanner.nl/demo/

Heb je 
nog vragen?

Jaws-IT
Gacha Planner
3417 EM Montfoort
demo@gachaplanner.nl
www.gachaplanner.nl


