Efficiënt,
veilig &
foutloos

Vitesse
automatiseert
personeelsplanning

Al meer dan 125 jaar heeft Vitesse iedere dag de ambitie
succesvol te zijn. Zowel op het veld als binnen de organisatie
draagt iedereen dezelfde kernwaarden uit: persoonlijke
ontwikkeling, samenwerken, Ernhemse trots en bovenal plezier.
Een Vitessenaar loopt graag voorop.

De automatische
personeelsplanning
scheelt ontzettend
veel tijd en gedoe.
Nu kunnen we onze
tijd en het budget
efficiënt besteden.

Niet alleen op het veld is Vitesse ambitieus; ook de
organisatie achter het team streeft naar hoge prestaties.
Daarom maakt Vitesse gebruik van de Flexteamapplicatie van Unica ICT Solutions voor het inplannen
van evenementen en bijbehorende (flex)medewerkers.
Ook het in- en uitklokken van deze medewerkers gebeurt
nu digitaal. Deze applicatie bespaart niet alleen tijd, maar
verkleint in diverse processen ook de kans op menselijke
fouten. Met 300 medewerkers en inhuurkrachten en
jaarlijks 60 muziek- en sportevenementen is een strakke
planning erg belangrijk. Unica ICT Solutions heeft in
goed overleg met Vitesse in zeer korte tijd een praktische
applicatie ontwikkeld.

Efficiënte bedrijfsprocessen met ICT
De organisatie streeft net als het team het hoogst
haalbare na. Echter, heeft ook Vitesse te maken
met een budget. De organisatie ambieert in de
komende jaren met minder investeringen hogere
resultaten te behalen. Daarom digitaliseert
Vitesse veel bedrijfsprocessen waarin papier nu
nog de overhand heeft. Het handmatig plannen
van 300 medewerkers en inhuurkrachten
kostte erg veel tijd. Het zorgde bovendien
voor een onnodig grote en weinig inzichtelijke
papierhandel. Door het automatiseren van dit
proces bespaart Vitesse erg veel tijd, wat een
aanzienlijke kostenbesparing oplevert.
Met deze digitale transformatie maakt Vitesse slim
gebruik van data. Zo krijgt de organisatie met behulp
van ICT meer controle over haar bedrijfsprocessen.
Van een ICT-afdeling is echter geen sprake bij de
Arnhemse voetbalclub. De oplossing moet daarom
zeer efficiënt onderhoudsvriendelijk functioneren. Door
het Microsoft Power Apps-platform te gebruiken werkt
de nieuwe oplossing effectief in de totale ICT-structuur
van Vitesse.

Voor ons is het heel
handig dat Unica ICT
Solutions een Microsoftoplossing heeft
ontwikkeld. Dat sluit mooi
aan op de rest van onze
systemen, waardoor de
implementatie weer net
wat sneller gaat.

Automatische
planningen
Om gebruik te kunnen maken van de Flexteamapplicatie worden alle evenementen, poulehoofden,
medewerkers en inhuurkrachten eenmalig in het
systeem ingevoerd. Vervolgens wijst de coördinator
medewerkers en inhuurkrachten aan een poule toe
– een poule is een verzameling mensen in diverse
functies, gekoppeld aan een bepaald gebied,
bijvoorbeeld een gedeelte van de tribune. De
coördinator geeft per evenement aan welke poules
nodig zijn. Zo kan de applicatie per evenement
automatisch de juiste mensen oproepen en op de
juiste plek inplannen. De coördinator hoeft dit dus niet
meer handmatig te doen. In plaats daarvan is alleen
nog een controle en eventueel wat optimalisatie nodig.
Als de planning rond is, stelt de applicatie de
medewerkers automatisch per e-mail op de hoogte.
Als er afmeldingen volgen, registreert de coördinator

Als de data eenmaal
ingevoerd is, is het
gebruik nog een fluitje
van een cent. Ik zie nu
heel snel waar de gaten
in de planning zitten en
welke partners ik nog
moet bellen voor extra
flexwerkers

deze in het systeem. Daaruit genereert de applicatie
een rapport, dat op visuele wijze toont of de planning
rond is. Als er nog inhuurkrachten nodig zijn, schrijft

Bij bepaalde evenementen is op voorhand duidelijk

de coördinator daarvoor de vaste partners van Vitesse

dat minder medewerkers nodig zijn dan er personeel

aan.

is. Het direct inplannen van medewerkers is dan niet
nodig. In dat geval verstuurt de applicatie automatisch

Naarmate het evenement dichterbij komt, stuurt de

uitnodigingen naar de medewerkers. Zij reageren

Flexteam-applicatie automatische herinneringen aan

vervolgens eenvoudig per e-mail op dit verzoek. De

de ingeplande medewerkers.

coördinator maakt daarmee de planning op.

Mobiele applicatie
vermindert fouten
Een van de grootste veranderingen in dit proces
is de mobiele applicatie die poulehoofden tijdens
evenementen gebruiken. In plaats van de begin- en
eindtijden van medewerkers op papier te noteren,
registreert het poulehoofd deze op een smartphone.
Deze eenduidige registratie voorkomt veel menselijke
fouten.

Zowel off- als online
te gebruiken

Koppeling met
andere systemen

De mobiele applicatie slaat de gegevens zowel

Op basis van de begin- en eindtijden genereert

lokaal als in de cloud op. Daardoor is de applicatie

de Flexteam-applicatie automatisch de juiste

zowel on- als offline te gebruiken. Tijdens grote

gegevens voor de salarisadministratie. Doordat

evenementen is de internetverbinding vaak instabiel,

hier geen menselijke handelingen meer nodig zijn,

waardoor het realtime uitwisselen van data niet altijd

behaalt Vitesse een groot efficiëntievoordeel en

mogelijk is. Daarom slaat de applicatie de data eerst

worden ook in dit proces minder fouten gemaakt.

tijdelijk lokaal op.

De salarisadministratie hoeft immers minder data
handmatig in te voeren.

Zodra de applicatie (weer) verbinding maakt
met het internet, wordt de data naar de cloud
gemigreerd. Nadat de data in de cloud staat, volgt
een extra controlestap. Tijdens deze controle kan
de coördinator eventuele wijzigingen doorvoeren,
bijvoorbeeld het corrigeren van een foutieve beginof eindtijd.

Het is ideaal om zulke
korte lijntjes met de
planning en met mensen
uit mijn poule te hebben.
Ik voer alles gewoon
in de app in. En als ik
iemand mis heb ik hem
zo aan de lijn.

Snelle
implementatie
Unica ICT Solutions heeft de Flexteam-applicatie
effectief in de organisatie geïmplementeerd. Door
Vitesse vanaf een vroeg stadium mee te laten denken,
kon in zeer korte tijd een praktische oplossing
ontwikkeld worden. Deze korte doorlooptijd is mede
gerealiseerd door de low code ontwikkelomgeving van
Microsoft Power Apps te gebruiken.
Een intakegesprek vormde de start van het
ontwikkelproces. Het verslag hiervan is ter controle bij
Vitesse neergelegd. Binnen twee dagen kon Vitesse
al een werkend onderdeel van de applicatie bekijken.
Om het resultaat helemaal naar wens te maken, zijn
na de mock-up nog verschillende feedbackmomenten
geweest, namelijk:
•

Presenteren van Proof of Concept

•

Presenteren van meerdere demoversies

•

Testen door klanten

•

Oplevering van de applicatie

Het ontwikkeltraject
was heel kort voor een
dusdanige applicatie.
Unica ICT Solutions werkte
eigenlijk in één grote sprint.
Wij konden tussendoor
steeds input leveren,
waardoor er heel snel
een passende applicatie
neergezet is.

Personeel eenvoudiger
inplannen
De Flexteam-applicatie is o.a. geschikt voor
organisatoren van evenementen en organisaties die
regelmatig flexpersoneel inzetten. Denk hierbij aan
evenementen als beurzen, concerten, sportwedstrijden
en organisaties als cateraars en evenementbureaus.
Zonder goed systeem kan de personeelsplanning van
een reeks evenementen die vlak na elkaar plaatsvinden
een flinke uitdaging zijn. Wanneer veel menselijke
handelingen nodig zijn, betekent dit tijd en dus geld.
Bovendien is de kans op fouten groot.
Een digitale, automatische planning en -opvolging
neemt een groot deel van het werk uit handen en is

Wilt u graag meer informatie over het efficiënt plannen

een stuk nauwkeuriger. Mobiele- en desktopapplicaties

van evenementen voor uw organisatie? De consultants

werken hier hand in hand en slaan centraal hun data

van Unica ICT Solutions staan u graag vrijblijvend te

op. De applicatie wordt slechts door de poulehoofden

woord. Zij denken graag mee hoe Unica ICT Solutions

en enkele medewerkers gebruikt. Daardoor is ook

een Flexteam-applicatie snel en praktisch in uw

maar een beperkt aantal Power Apps-licenties nodig.

organisatie kan implementeren.

Met het in te zetten personeel wordt gecommuniceerd
via Outlook. Per e-mail kan de flexwerker met één
druk op de knop laten weten of hij/zij beschikbaar
is. Daarmee is het proces niet alleen tijdsefficiënt
geworden, maar ook kostenefficiënt.

Ambachtsweg 18
8152 BA Lemelerveld
Science Park 5204 Eindhoven
5692 EG Son
Zutphenseweg 31B
7418 AH Deventer
Kampstraat 8
6163 HG Geleen
088 - 22 22 676
www.unica.nl/ict-solutions

