
plannings agenda

De overkoepelende agenda voor arbodiensten, 

bedrijfsartsen en (verzuim-) dienstverleners.

Uw totale planningsproces 
in één online portaal

24 UUr per dag, 
7 dagen per week in staat 

afspraken te boeken!



VolleDig webbaseD. 

Dus geen inVestering in 

harD- en software en  

uur per Dag 

bereikbaar!
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Van uitnoDigingsbrief 

tot facturatie: alles 

integraal geregelD Via 

planningsagenDa.nl
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alle beschikbaarheDen 

Van al uw professionals 

beheren Via 

portaal

1prodUct

de planningsagenda stelt u in staat 
afspraken te boeken op (vooraf vast-
gelegde) beschikbaarheden van uw 
professionals. Met onze planningsa-
genda bent u in staat om een efficiënt 
planningsproces in te richten voor u en 
uw klanten.

Hieronder worden de verschillende on-
derdelen stap voor stap toegelicht.

inricHting & beHeer
Het gebruik van de planningsagen-
da begint met een goed inrichting. 
allereerst dienen een aantal algemene 
zaken ingesteld te worden.

rollen
de planningsagenda is opgebouwd uit 
verschillende functionaliteiten. per rol kan 
gedefinieerd worden welke functionalitei-
ten wel en niet gebruikt mogen worden. 

op die manier kunt u rollen definiëren 
voor uw professionals, voor uw beheer-
der en ook voor uw klanten.

gebrUikers
wanneer de rollen gedefinieerd zijn 
kunnen er gebruikers aangemaakt 
worden. naast de algemene gebruikers-
gegevens (naam en contactgegevens) 
kunt u per gebruiker een van de vooraf 
bepaalde rollen kiezen.

klanten / bedrijven
U kunt de planningsagenda onafhan-
kelijk van andere systemen gebruiken 
maar het is ook mogelijk om de plan-
ningsagenda geïntegreerd met andere 
systemen te gebruiken. wanneer u de 
planningsagenda als losstaande tool 
gebruikt kunt u de bedrijfsgegevens 
van uw klanten opvoeren.

nadat het invoeren van de meest basa-
le zaken kunt u de zaken inrichten die 
van belang zijn om met de planningsa-
genda te kunnen werken.

Uw totale 
planningsproces 
in één online 
portaal.

verricHtingen en 
type verricHtingen
verrichtingen zijn de handelingen die 
door uw professionals worden uitge-
voerd. alle mogelijke verrichtingen die-
nen in de planningsagenda vastgelegd 
te worden. om overzicht te creëren kunt 
u vooraf type verrichtingen definiëren 
zoals: keuring, spreekuur enz. bij de ver-
richtingen worden ook de normtijden en 
de tarieven vastgelegd ten behoeve van 
het plannen en de uiteindelijke facturatie.

locaties
om decentraal te kunnen werken biedt 
onze planningsagenda de mogelijkheid 
om alle locaties vast te leggen waar de 
verrichtingen kunnen worden uitgevoerd. 
U kunt per locatie tevens aanvinken 
welke (of alle) verrichtingen daar kunnen 
worden uitgevoerd. Het kan zijn dat niet 
elke locatie geschikt is voor elke verrich-
ting.

sjablonen
de plannings-
agenda bevat een ge-
integreerde sjabloon-
generator waarmee de 
standaard layout van de verschil-
lende brieven kan worden gede-
finieerd. U kunt daarbij denken 
aan een uitnodigingsbrief of een 
bevestigingsbrief. 



agenda

de basis van het proces is het invoeren 
en bijhouden van beschikbaarheden. 
de beheerder of de gebruiker zelf geeft 
aan wanneer hij/zij beschikbaar is. Het 
gaat dan om datum, tijdstip van – tot en 
tevens de locatie.

Het opvoeren en bijhouden van beschik-
baarheden is een eenvoudig proces 
waarbij het o.a. mogelijk is om beschik-
baarheid met een repeterend karakter 
op te voeren. de afspraken die bevestigd 
zijn ziet de gebruiker direct terug in zijn 
of haar persoonlijke agenda. in separate 
overzichten zijn de (nog niet geaccor-
deerde) reserveringen en verzoeken 
zichtbaar.

eenvoUdig zoeken en reserveren
de planningsagenda biedt een zeer 
vooruitstrevende wizard waarmee snel 

en eenvoudig gezocht kan worden in alle 
beschikbaarheden van alle professionals. 
wanneer u bijvoorbeeld binnen 2 weken 
iemand wilt inplannen voor een speci-
fieke verrichting dan geeft de wizard u 
direct alle mogelijkheden. Hierbij wordt 
o.a. rekening gehouden met de reisaf-
stand van de klant naar de verschillende 
locaties.

accorderen en Uitnodigen
reserveringen die via de wizard ge-
daan worden kunnen vanuit 1 centraal 
overzicht geaccordeerd (of afgewezen) 
worden. wanneer een reservering defi-
nitief gemaakt wordt kan er direct een 
persoonlijke brief gegenereerd worden 
om bijvoorbeeld de klant uit te nodigen.

verslaglegging afspraak
wanneer de professional de verrich-
tingen op locatie uitvoert kunnen de 
bevindingen of bijzonderheden direct in 
het systeem bij deze afspraak worden 
geregistreerd.

elke gebrUiker 
bescHikt over 
zijn/Haar eigen 
agenda.

factUratie- & 
ManageMentrapportages
de planningsagenda bevat diverse 
overzichtelijke (management) rapporta-
ges. tevens biedt de planningsagenda 
eenvoudige export mogelijkheden t.b.v. 
het factureren van de uitgevoerde 
verrichtingen. 

wanneer professionals (met variërende 

disciplines en locaties) hun beschikbare 

tijd extern willen laten reserveren kan 

onze planningsagenda oplossing bieden.

De belangrijkste doelgroepen zijn:

l bedrijfsartsen collectieven

l arbeidsdeskundigen collectieven

l  grote werkgevers die professionals 

extern beschikbaar stellen

l arbodiensten

l bedrijfsartsengroepen

voor wie is de 
planningsagenda 
bedoeld?

tarieven

lage instapkosten en een 
flexibel verreken model.

De opstartkosten (éénmalig) 

zijn opgebouwd uit een 

aantal onderdelen.

l technische inrichting

l  ondersteuning bij het inrich-

ten van planningsagenda.nl

l gebruikerstraining(en)

l eigen look & feel

l  eventuele migratie van data 

uit een vorig systeem

Voor het dagelijks gebruik van 

planningsagenda.nl hante-

ren wij normaliter 1 tarief per 

afspraak. Dit tarief is afhankelijk 

van het aantal afspraken en 

wordt maandelijks achteraf bij 

u in rekening gebracht. 



over ons

planningsagenda is een initiatief 
van de krone b.v. 
in deze onderneming werken 
een aantal specialisten uit de it & 
sociale zekerheid die ieder hun 
eigen competenties hebben, zo-
danig dat een ieder complemen-
tair aan elkaar is. 

over ons.

U kunt eenvoudig uw processen inrichten met uit te 

voeren taken rondom afspraken, inclusief het 

automatisch mee sturen van vragenlijsten.

perfecte coMbinatie
de planningsagenda is tot stand gekomen door 
jarenlange ervaring in het domein sociale zeker-
heid te combineren met de technische know-
how die nodig is om een veilig, snel en zeer 
gebruikersvriendelijk portaal te ontwikkelen. 

planningsagenda.nl is eenvoudig 

te synchroniseren met HrM en 

payroll systemen en tevens met 

andere agenda’s (b.v. google, 

office365), waardoor u slechts 

op één plek de gegevens bij 

hoeft te houden en altijd in een 

oogopslag uw gegevens up to 

date heeft.

plannings  agenda

klanten

onderstaande is een greep uit 

ons klantenbestand.



plannings  agenda

“
plannings  agenda

waar kUnt U ons vinden?
adelaarsvaren 8,
7443 lr nijverdal.

De planningsagenda is het 
ideale voorportaal van elke 
verzuimapplicatie. De plan-
ningsagenda verschaft onze 
artsen een weldadige rust bij 
het terugkoppelen van hun 
bevindingen. Door slimme 
koppelingen met bijvoorbeeld 
de google agenda kunnen 
we plannen zonder onze 
artsen lastig te hoeven vallen. 
De planningsagenda is voor 
bedrijfsartsplus inmiddels een 
onmisbaar instrument.”

geert harm Mulder
bedrijfsartsplus

info@planningsagenda.nl
www.planningsagenda.nl

saMengevat:

l  Vlot te begrijpen software. 

Visueel en logisch opge-

bouwd.overal en altijd be-

schikbaar.

l  elke dag de meest recente 

data real-time beschiknaar, 

24/7 benaderbaar. Volledig 

in de cloud. uniek koppelme-

chanisme

l  Via ons eigen ontwikkelde in-

terface-platform (api-based) 

kan elke gewenst applicatie 

aangesloten worden.

U kunt eenvoudig 

uw processen 

inrichten met uit te 

voeren taken rond-

om afspraken,

inclusief het auto-

matisch meesturen 

van vragenlijsten.


