
De weg naar succes met een complete oplossing voor het management van uw 
medewerkers 

WorkGenda is dé app voor efficiënt management. Met behulp van WorkGenda op smartphones 
en tablets wordt optimaal real-time management van uw werknemers gegarandeerd. Hiermee 
heeft u letterlijk de sleutel tot het succes van uw bedrijf in handen.  

Over Power2Media 

Het bedrijf achter WorkGenda, genaamd Power2Media, ontwikkelt Clouddiensten, gericht op 
bedrijven die hun werknemers effectief willen managen. Door middel van optimaal real-time 
management met apps op smartphones en tablets worden uw kernactiviteiten en -processen 
ondersteund en verbeterd. Power2Media richt zich daarnaast op (beveiligde) 
communicatiediensten met een wereldwijd bereik. 
 
Het team van Power2Media bestaat uit ervaren professionals uit de telecom- en IT-industrie 
met een indrukwekkende trackrecord in beide branches. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Alphen aan den Rijn, Nederland. De virtuele, internationale organisatie is verspreid over 
verschillende landen, zoals Roemenië, Malta, Singapore, Maleisië, Filippijnen en Nederland.  

Wat is WorkGenda? 

Een van de diensten die Power2Media aanbiedt, staat in het teken van het efficiënt managen 
van (flex)personeel. In het volledig managen van deze medewerkers ligt namelijk veelal de 
sleutel tot succes. In dit gedeelte leest u exact wat WorkGenda is en welke voordelen het uw 
organisatie kan bieden.  

Ruimte voor verbetering 

Aangezien veel bedrijven zeer goed in de gaten hebben dat succesvol management van de 
werknemers van cruciaal belang is, is er vaak al geïnvesteerd in standaard- of 
maatwerkoplossingen. Deze oplossingen zijn veelal echter verre van perfect, zodat er altijd 
ruimte voor verbetering is wat betreft planningsalgoritmen, databasestructuren of integratie 
met de rest van de IT-infrastructuur. 
 
Veelal maken bedrijven gebruik van een verscheidenheid aan tools en systemen voor het 
regelen van management en planning, zoals zogenaamde medewerkersportalen. Vanwege de 
noodzaak tot inloggen, is een van de nadelen van deze oplossing een vertraagde feedback. 
Daarnaast werken de gebruikte links uiteraard helemaal niet wanneer er een gebrek is aan 
dataverbinding. Zodoende komt het vaak voor dat planningsdetails niet beschikbaar zijn en 
interactie onmogelijk is. Als gevolg sluipen er fouten in de uitvoering, waardoor uw bedrijf 
mogelijk verliezen lijdt. Een oplossing is het terugvallen op papieren agenda’s en Excelsheets, 
maar ook dit is natuurlijk een weinig optimale situatie…  



Effectief en efficiënt managen 

WorkGenda is een zogenaamde Cloud SaaS-dienst, waarbij software als een onlinedienst 
aangeboden wordt. Met behulp van apps op smartphone en tablet wordt een volledig, effectief 
en efficiënt management van de werknemers gegarandeerd.  
 
WorkGenda pakt alle stappen binnen het management van de werknemers aan:  

 Forecasting op basis van reële bedrijfsgegevens 
 Capaciteitsplanning op basis van reële bedrijfsactiviteiten 
 Real-time communicatie 
 Tijdregistratie, geïntegreerd met HRM payroll 
 Real-time managementrapportage 

WorkGenda is te integreren met personeelsmanagement, systemen voor de planning, 
Backoffice- onderdelen, zoals HR-, ERP-systemen, en systemen op het gebied van Business 
Intelligence, en maakt al deze zaken vele malen efficiënter. Zo worden, door gebruik te maken 
van mobiele technologie, processen geautomatiseerd, operationele kosten inzichtelijk en 
overzichtelijk gemaakt, en real-time interactie met de werknemers toegevoegd. Ook 
ondersteunt WorkGenda de betrokkenheid van derde partijen bij het uitvoeren van het 
management van de werknemers.  

Voordelen voor alle medewerkers 

Het gebruik van WorkGenda biedt veel voordelen voor al uw medewerkers. Met behulp van de 
apps regelt u het gehele management snel, op tijd en efficiënt, en informeert u alle betrokken 
partijen door middel van real-time notificaties. En aangezien WorkGenda als zogenaamde SaaS-
dienst wordt aangeboden, hoeft u de benodigde software (en hardware) niet aan te schaffen. 
Ook heeft u geen omkijken naar installatie, onderhoud en beheer.  
 
Het werken met WorkGenda biedt vele voordelen, zo geschiedt tijdregistratie door koppeling 
met de HR-salariëring geheel automatisch en wordt de planning eveneens automatisch 
getriggerd door een binnenkomende order. U behoudt hierdoor direct en zuiver inzicht in 
operationele kosten, zelfs al bij het maken van de planning. Ook ontvangt u onmiddellijke 
feedback wanneer er veranderingen in de (resource)planning en bedrijfsprocessen 
plaatsvinden. Het versturen van deze planningsnotificaties geschiedt real-time naar mobiel, 
evenals de daaropvolgende bevestiging van medewerkers. Het wordt zodoende mogelijk 
eenvoudig en gecontroleerd te ruilen van planning en procedures rondom ziekmelding te 
handhaven. 
 
 

  



Met WorkGenda beschikken managers over real-time overzichten en rapporten, zodat zij zich 
niet meer bezig hoeven te houden met het bellen van personeel. Zij kunnen zodoende veel 
sneller en efficiënter werken en reageren op situaties als ziekte en verlof. Daarnaast kunnen 
werknemers met gebruik van hun mobiele telefoon direct een planning inzien en accepteren, 
zich ziek melden of een geplande activiteit ruilen met een collega. Doordat de planning en het 
management met behulp van WorkGenda centraal en geautomatiseerd gebeurt, bespaart u tot 
wel 75%, zowel wat betreft tijd als kosten.  

Werken met WorkGenda 

Het werken met WorkGenda levert u dus een boel voordelen op. Met behulp van de apps bent 
u in staat uw werknemers efficiënt en effectief te managen en plannen. Kortgezegd, verbetert 
WorkGenda de samenwerking tussen al uw werknemers onderling en met externe partijen. 
Maar hoe ziet het werken met WorkGenda er nu concreet uit?  

WorkGenda in de praktijk 

De manager plant alle taken van zijn werkgroepen en werknemers. Hij ziet (en keurt) alle 
veranderingen in de planning en onderhoudt beoordelingsgegevens per medewerker. Ook 
regelt hij de bezetting van de werkgroepen en hun vergaderingen en agenda’s. Met een druk op 
de knop ontvangt hij rapporten en kostenoverzichten. Human Resources ontvangt direct 
beoordelingsrapportages en bruikbare gegevens voor de salarisverwerking, waarvoor geen 
tijdrapportages meer nodig. Zij handhaven beleid met betrekking tot ziekmelding en 
ruilverzoeken worden op een gecontroleerde manier vergemakkelijkt. De medewerker ontvangt 
direct de werkgroepindeling en de eigen takenplanning, die hij vervolgens kan bevestigen. Hij 
rapporteert over periodes van niet-beschikbaarheid, dient ruilverzoeken binnen de werkgroep 
in en kan direct met iedereen binnen de werkgroep communiceren.  
 
Het bedrijf is in staat een betere dienst te leveren aan de klant door een real-time reactie te 
geven bij veranderingen in bedrijfsactiviteit en door (kosten)effectief de werknemers te 
managen. Ook krijgt de klant direct inzicht in veranderingen van de dagelijkse activiteiten en de 
bijbehorende planning. Tevens profiteert hij van real-time documentmanagement, en real-time 
goedkeuring en kwaliteitscontrole op de diensten van het bedrijf.  

Praktijkvoorbeeld 

WorkGenda wordt reeds gebruikt door Klüh. Dit Duits-Nederlands facilitairbedrijf gebruikt 
WorkGenda voor de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse planning. De managers aldaar zijn nu 
75% minder tijd kwijt bij het maken van de planning en het bellen van medewerkers. Daarnaast 
is de onzekerheid in de planning is gereduceerd tot praktisch nul. Ook reageren de 
medewerkers goed op vraag naar extra werkzaamheden en op automatische oproepen voor 
vervanging bij een ziekmelding.  



Overstappen naar WorkGenda 

WorkGenda is een zogenaamde SaaS-dienst, waardoor er geen voorinvesteringen of installaties 
nodig zijn. Kenmerkend is het gemak waarmee de dienst geïmplementeerd kan worden in de 
dagelijkse activiteiten. Zowel het web-gedeelte als de mobiele applicaties zijn gebouwd met het 
oog op optimaal gebruikersgemak. Alles werkt zeer intuïtief, maar daarnaast is er uiteraard ook 
online hulp voor handen. 
 
Het in gebruik nemen van WorkGenda gebeurt volgens een vastomlijnd plan. Om te beginnen, 
wordt de organisatie gemodelleerd. Hierbij worden de organisatie en alle operationele 
procedures in kaart gebracht. Denk hierbij aan: de bedrijfs- en klantenlocaties, de structuur van 
de organisatie, de afdelingen en werkgroepen, de HRM-procedures en CAO-regels, en de 
huidige planning. Dit alles wordt gemodelleerd in de WorkGenda-account, die speciaal voor het 
bedrijf in kwestie geconfigureerd wordt. Om het integratie- en migratieplan succesvol te 
implementeren, volgt onder andere een training. Geleidelijk maakt uw bedrijf op deze manier 
de overstap naar WorkGenda. Ten slotte, wordt er blijvend gemonitord en support geboden.  

Samenvattend 

WorkGenda is ontwikkeld door Power2Media, dat zich specialiseert in Clouddiensten gericht op 
bedrijven die hun werknemers effectief willen managen. In het efficiënt managen van 
(flex)personeel schuilt volgens Power2Media de sleutel tot succes van uw bedrijf. Veel gebruikte 
oplossingen op het gebied van het managen en plannen van werknemers zijn verre van perfect. 
Met behulp van de apps op smartphone en tablet wordt een volledig, effectief en efficiënt 
management van de werknemers gegarandeerd. WorkGenda biedt forecasting op basis van 
reële bedrijfsgegevens, capaciteitsplanning op basis van reële bedrijfsactiviteiten, real-time 
communicatie en management rapportage, en met HR geïntegreerde tijdsregistratie. Met 
behulp van een app regelt u het gehele management snel, op tijd en efficiënt, en informeert u 
alle betrokken partijen door middel van real-time notificaties. Met WorkGenda beschikken 
managers dus over real-time overzichten en rapporten, kunnen werknemers met gebruik van 
hun mobiele telefoon direct een planning inzien en accepteren, zich ziek melden of een 
geplande activiteit ruilen met een collega en is het bedrijf als geheel in staat een betere dienst 
te leveren aan de klant door een real-time reactie te geven bij veranderingen in bedrijfsactiviteit 
en door (kosten)effectief de werknemers te managen.  
 
WorkGenda is een zogenaamde SaaS-dienst, waardoor er geen voorinvesteringen of installaties 
nodig zijn. Het in bedrijf nemen van WorkGenda gebeurt volgens een vastomlijnd plan, 
waarmee uw bedrijf geleidelijk de overstap maakt. Hierbij ontvangt u uiteraard blijvend 
monitoring en support.  

 


