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DE CREW
Voor je ligt de brochure van Crew On Tour. Hiermee 
maken we je graag nieuwsgierig. Heb je geen tijd om 
alles te lezen? Direct contact opnemen mag ook. Het 
team van Crew On Tour staat namelijk te springen om 
met je samen te werken. Wil je meer weten over Crew 
On Tour? Kijk dan verder. Op de laatste pagina vind 
je onze contactgegevens. 

In deze brochure lees je ons verhaal. We vertellen je 
waar we goed in zijn, hoe we jou kunnen helpen en 
we delen de projecten en casussen waar we trots op 
zijn. 

Wij zijn Crew On Tour. Een Brabants bedrijf; nuchter, 
transparant, vernieuwend en specialist in de wereld 
van webapplicaties, websites, smartphone apps en 
hosting.
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Het Crew On Tour team bestaat uit jonge specialisten 
die beschikken over meer bevlogenheid dan past in 
een blikje Red Bull. Die energie ervaar jij wanneer je 
met ons werkt. Net als de drang naar vernieuwing en 
de continue aandacht voor kwaliteit. Want perfectie is 
ons streven, het overtreffen van verwachtingen onze 
uitdaging en tevreden klanten ons doel. 

Crew On Tour doet niet aan outsourcing. Alles 
gebeurt in-house. Met het team, dat is samengesteld 
uit gekwalificeerde specialisten met elk hun unieke 
kennis en ervaring, gaan we niet aan de kant voor 
een uitdaging. Lees in deze brochure wat we voor jou 
kunnen betekenen. 

ON TOUR

Tim

Vondervoort
Van de 
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Behalve maatwerk staat Crew On Tour ook voor 
kwaliteit. Waar elke applicatie uniek is, delen 
ze tegelijkertijd belangrijke overeenkomsten. Zo 
hebben ze namelijk allemaal een strak design en 
zijn ze overzichtelijk en werkbaar. Alle applicaties 
worden gemaakt door onze ontwikkeltoppers met 
veel kennis, ervaring en plezier. Zij houden wel van 
een uitdaging, dus wat is jouw wens?

Door het bieden van maatwerk kan Crew On Tour al 
jouw wensen voor de ideale webapplicatie realiseren. 
Ongeacht het soort bedrijf of de bedrijfstak. Onze 
webapplicaties worden speciaal gemaakt voor het 
automatiseren van bedrijfsprocessen of om bestaande 
processen te verbeteren. Bijvoorbeeld een praktische 
webapplicatie voor het plannen van personeel bij een 
evenement of in de uitzendbranche. Maar ook een 
stabiele webapplicatie waarin jouw klant online zijn 
eten bestelt of eenvoudig een tafel reserveert. Alles is 
mogelijk. En natuurlijk maken wij jouw webapplicatie 
zodat deze aansluit op je bestaande website of apps. 
Hierdoor bespaar je extra kosten en werk je vanuit één 
centrale plek.

Crew On Tour biedt webapplicaties op maat, want elk project is uniek. 
Daarmee overtreffen wij telkens alle verwachtingen en krijg jij een 
applicatie die voor je werkt. 

WEBAPPLICATIES

En als wij schrijven over een totaalpakket dan bedoelen 
we ook een écht een totaalpakket. Bij Crew On Tour 
doen we namelijk niet aan half werk en we houden al 
zeker niet van ‘oeps; offline’. 

Wij bieden hosting aan via onze eigen servers in 
Nederland. Deze servers zijn volledig redundant. 
Dat wil zeggen dat er één server voor je werkt en 
een tweede server zorgt voor een back-up. Hierdoor 
behoort ‘oeps; offline’ gegarandeerd tot het verleden. 
Behalve redundant zijn onze servers supersnel en goed 
beveiligd. Door onze servers continu te
monitoren streven wij naar 100% uptime, het hele jaar 
door. Hierdoor kan je website altijd
bezocht worden.

HOSTING
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“Crew on Tour heeft mij doen verbazen 
vanaf het eerste moment. Nooit eerder heb 
ik mogen werken met een team dat letterlijk 
dag en nacht klaarstaat om voor het beste 
resultaat te gaan. Met succes!”

Een website kan zomaar de eerste kennismaking 
zijn van een potentiële klant met jouw merk, bedrijf 
of product. Een bezoeker maakt daar kennis met je 
en laat zich behalve informeren ook inspireren en 
enthousiasmeren. Bij Crew On Tour vinden we dat die 
eerste indruk een voltreffer moet zijn. Raak je bezoekers 
met scherpe afbeeldingen, strakke animaties, of 
levendige video’s zonder dat je website traag is. 
Maak ze blij met duidelijke productpresentaties en een 
eenvoudig bestelproces. 

Een strak online visitekaartje, zo hoort een website te zijn. Crew On Tour 
maakt websites op maat en realiseert daarmee een professionele online 
presentatie van jouw merk of bedrijf. 

WEBSITES

W
EB

.

Crew On Tour bouwt het voor je en zorgt ervoor dat 
alles op én achter je website klopt. Van de huisstijl 
tot het kleurgebruik met veel aandacht voor de 
gebruiksvriendelijkheid. Voor de bezoeker is dit prettig 
en voor de medewerker efficiënt. Daarom bieden wij 
de mogelijkheid voor een maatwerk CMS. Heb je 
liever een vertrouwd CMS-systeem? Dat kan. Crew 
On Tour heeft namelijk veel ervaring met diverse 
platformen, van WordPress tot Joomla en van Shopify 
tot WooCommerce.
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SMARTPHONE APPS
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Een perfecte app wordt gemaakt met veel 
creativiteit waardoor elke applicatie uniek is en 
naadloos aansluit op jouw behoefte. Maar de 
perfecte app is ook geschikt voor de toekomst. 
Behalve het uiterlijk van het kleine vierkantje, 
wordt ook de achterkant efficiënt vormgegeven. 
En of de app nu draait op populaire 
besturingssystemen zoals iOS en Android, de 
specialisten van Crew On Tour ontwikkelen 
altijd een stabiele app. Dit alles voeren 
we uit aan de hand van een transparante, 
gedetailleerde planning waarin verwachtingen 
en communicatie duidelijk zijn geformuleerd. 
 

Smartphone applicaties, ze maken ons leven 
makkelijk en de wereld toegankelijk. Apps 
zijn er voor uiteenlopende toepassingen. 
Ze sturen systemen aan, voorzien in een 
informatiebehoefte à la ‘wat is de wachttijd bij 
mijn volgende attractie?’ of maken het contact 
met medewerkers of klanten snel en simpel. 
Mobiele applicaties zijn daardoor onmisbaar. 

De kleine vierkantjes zijn er in alle kleuren 
en ze draaien op verschillende systemen of 
platformen. Ondanks alle mogelijkheden blijft er 
voor het team van Crew On Tour altijd één ding 
hetzelfde: wij streven naar apps die uitstijgen 
boven de massa. Een app moet namelijk perfect 
zijn! Dat betekent dat ze niet alleen worden 
ontwikkeld op basis van de actuele vraag, wens 
of behoefte, maar dat ze ook klaar zijn voor 
de toekomst. Want een app van Crew On Tour 
groeit met je mee. 

Apps voor op je smartphone of tablet. We gebruiken ze 
elke dag. En dan kunnen die apps maar beter perfect zijn. 

NATIVE & HYBRID
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Met gemak je personeelsplanning beheren. Simpel en snel!

Crewtool is hét planningssysteem dat perfect aansluit bij elke organisatie 
of bedrijfsproces. Het plannen, inchecken en de urenregistratie van 
medewerkers is super eenvoudig dankzij ons geavanceerd systeem 
met veel functionaliteiten. Het systeem is volledig naar wens in te 
richten en werkt extreem snel. Daarnaast beschikt Crewtool over een 
oogstrelende interface en een persoonlijk portaal voor medewerkers. 
Maar verwachtingen overtreffen we pas echt met één licentie voor een 
onbeperkt aantal gebruikers.

CREWTOOL

Crew On Tour heeft in de loop der jaren mogen werken aan veel 
verschillende projecten. Al deze projecten hebben wij met veel energie 
en plezier uitgevoerd waarbij het ons altijd lukt om verwachtingen te 
overtreffen. De kreet ‘wow, dat is gaaf’ went nooit en geeft het Crew On 
Tour team een kick.  

PROJECTEN.
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Crewtool is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat elke 
organisatie uniek is. Het plannen van personeel, vooral 
binnen de uitzendbranche, is maatwerk. De mogelijkheid 
om dit snel en accuraat te doen, biedt veel gemak en 
voordelen voor organisaties. Vanuit die gedachten heeft 
Crew On Tour een krachtige tool ontwikkeld die zich 
bewijst door efficiënt gebruiksgemak.

Goede communicatie is essentieel bij het plannen van 
personeel. Binnen Crewtool beschikt iedere medewerker 
daarom over een persoonlijke omgeving. In die 
omgeving is het eenvoudig om diensten te koppelen, 
notities of bestanden te plaatsen en statistieken in te 
zien. Ook kan via de sms- en e-mailintegratie direct met 
medewerkers gecommuniceerd worden. 

Support
Crewtool biedt betrouwbare support. 
24/7 bereikbaar. 

Maatwerk
Crewtool betekent maatwerk naar wens 
in te richten of uit te breiden.  

Ongelimiteerd
Eén licentie betekent toegang voor een 
ongelimiteerd aantal functionaliteiten én gebruikers.

Kwaliteit
Crewtool betekent kwaliteit, voor een 
laag, vast bedrag per maand.
 

Voldoet deze tool aan al je verwachtingen? Mooi, 
maar er is nog meer! De Crewtool kan namelijk 
eenvoudig worden gekoppeld met bestaande 
systemen. Het is dus mogelijk om de tool te integreren 
met een ander systeem of deze te linken met 
(smartphone) applicaties. Modules toevoegen? Een 
huisstijl doorvoeren? De mailing aanpassen? Dit is 
allemaal geen enkel probleem. Door het gebruik van 
de nieuwste technieken en de slimste methodes van 
databeheer werkt Crewtool extreem snel. 

Bij Crew On Tour vinden we het belangrijk dat een 
systeem bij jouw bedrijf of organisatie past, dat je op 
een systeem kunt bouwen en dat je een systeem kunt 
vertrouwen. Crewtool overtreft al deze verwachtingen. 



8

Delen
Verleen toegang, deel media of laat medewerkers 
direct afbeeldingen uploaden.

Exporteren
Exporteer je media los of in bulk in elk 
gewenst formaat. Simpel!

In de cloud
Al je media veilig online opgeslagen en 
altijd binnen handbereik.

Beheren
Online foto’s beheren was nog nooit zo makkelijk. Zo raak 
je nooit meer een afbeelding of video kwijt!

Met Gaia deel je jouw media namelijk makkelijk 
delen met medewerkers, collega’s of klanten over de 
hele wereld. Via de request functie laat je fotografen 
of content creators hun media direct naar jouw Gaia 
laten uploaden. Je bepaalt zelf wat deze gebruikers in 
jouw Gaia omgeving wel of niet zien.

En in tegenstelling tot andere Digital Asset 
Managementsystemen, biedt Gaia de mogelijkheid 
tot een ongelimiteerd aantal gebruikers zonder extra 
kosten. 

Gaia is een online Digital Asset Managementsysteem. 
Het systeem is door Crew On Tour speciaal ontwikkeld 
voor marketeers en fotografen. Gaia gaat verder dan 
het opslaan van je media. Je kunt namelijk eenvoudig 
tags toevoegen, het formaat van afbeeldingen in een 
bulk wijzigen, een watermerk toevoegen, snel delen, 
toegang verlenen of switchen tussen verschillende 
accounts. Speciaal voor Gaia heeft Crew On Tour 
een krachtig zoekalgoritme ontwikkeld. Hierdoor is het 
mogelijk om te zoeken op kleur, lens, oriëntatie en zelfs 
tijd. 

Gaia is supersnel en altijd beschikbaar in de Cloud. 
Daarnaast is Gaia veilig. Jij hebt de volledige controle 
over jouw Gaia omgeving en beheert zelf wie toegang 
heeft tot jouw media en wie niet. 
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Bespaar tijd! Met Gaia beheer je eenvoudig en snel al jouw 
media.

Een oneindig aantal mapjes, vol met afbeeldingen en video’s op 
verschillende apparaten? Uren zoeken naar die unieke afbeeldingen of 
zelfs afbeeldingen kwijt? Met Gaia is dat verleden tijd. Niet alleen wordt 
jouw media veilig online opgeslagen, ook het beheren van je media 
wordt een feest. Gaia is een omgeving met een krachtig zoekalgoritme, 
handige tags, de opties het formaat van afbeeldingen in een bulk te 
wijzigen, een watermerk toe te voegen, makkelijk, snel en veilig je media 
te delen en nog veel meer!

GAIA
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Het is zelfs zo simpel, dat alle tickets in een mum van 
tijd zijn verkocht.

Behalve het backoffice systeem heeft Crew On Tour ook 
een HockeyLoverz app ontwikkeld. In deze app staat 
natuurlijk de timetable, maar bezoekers kunnen elkaar 
via de app ook vinden. De app is gebruiksvriendelijk 
en gewild. Dit blijkt uit de cijfers. Er wordt namelijk 
online veel naar de app gezocht en de HockeyLoverz 
app was al een aantal keer trending in de appstores. 

De naam zegt het al; HockeyLoverz is hét festival voor 
de hockeyliefhebber. Al sinds 2012 is HockeyLoverz 
een hockeytoernooi dat duizenden hockeyers bij 
elkaar brengt. Het festival trekt elk jaar twaalfduizend 
bezoekers. Dat vraagt om behoorlijk wat organisatie 
en registratie skills. Crew On Tour ontwikkelde voor 
HockeyLoverz een maatwerk backoffice systeem. 
Met het backoffice systeem is het mogelijk om de 
organisatie van dit grote evenement eenvoudig te 
beheren. Zo kunnen bezoekers met een eigen account 
zelf teamleden uitnodigen en is het mogelijk om simpel 
en veilig betalingen te doen. 

Alle gekheid op een stickie, HockeyLoverz heeft het beste backoffice 
systeem en de leukste app.

HOCKEYLOVERZ
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Als basis voor dit platform is de Crewtool gebruikt. Die 
tool is uitgebouwd met alle functies om koks te leveren 
aan restaurants. En hierbij gaat het niet alleen om 
personeel in loondienst maar ook om flexibel inzetbaar 
personeel. 

Want ook voor zelfstandig werkende koks biedt Kitchen-
Staff veel mogelijkheden. Zij kunnen namelijk vanuit 
Kitchen-Staff eenvoudig facturen sturen. Hierdoor blijft 
het platform van waarde voor de gebruiker, ook nadat 
vraag en aanbod samengebracht zijn.

Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, dat was 
de wens van Tim en Frank. Met Kitchen-Staff bieden 
ze gemotiveerd horecapersoneel aan in Nederland en 
andere Europese landen. Maar hoe breng je gekwali-
ficeerd personeel simpel, snel en laagdrempelig bij al 
die restaurants en horecagelegenheden?

Crew On Tour ging de uitdaging aan. We ontwikkel-
den een platform dat volledig voldoet aan alle wensen 
van Tim en Frank.  

Het systeem van Kitchen-Staff brengt horecatoppers binnen 
handbereik.

KITCHEN-STAFF

Behalve het Kitchen-Staff platform ontwikkelde Crew 
On Tour ook de Kitchen-Staff app. In de native app is 
een overzichtelijke planning opgenomen. Hierin staan 
duidelijk de naam, plaats en tijd van de opdracht. 
Daarnaast biedt de app de mogelijkheid voor het 
geven van recensies. In de praktijk houdt dit in dat het 
complimenten regent. Niet alleen over de gebruikers 
in de app, maar ook van de gebruikers over de app. 

APP
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Crew On Tour is benieuwd naar jouw verhaal. 
Daarvoor maken we graag kennis. Natuurlijk ben je 
welkom bij ons op kantoor, maar we komen ook graag 
op locatie. We bespreken dan je vragen, wensen en 
alle mogelijkheden en geven direct duidelijkheid over 
wat Crew On Tour voor jou kan betekenen. 

Bij Crew On Tour zijn we elke dag bezig met innovatie. 
Research & Development is een belangrijk onderdeel 
binnen onze organisatie en werkt als een katalysator 
voor het team. Onderzoeken, testen en ontwikkelen 
brengt energie. Door continue vernieuwing en 
verbetering zijn wij in staat om de verwachtingen van 
onze klanten te blijven overtreffen. 

Het zoekalgoritme van Gaia en het automatiseren 
van planningen met Crewtool zijn voorbeelden van 
machine learning en artificial intelligence. Dit is iets 
waar de specialisten van Crew On Tour zich graag 
mee bezighouden. Met die kennis is Crew On Tour 
onderscheidend in alles wat we ontwikkelen. 

INNOVATIES

Het team van Crew On Tour staat te springen om aan 
de slag te gaan met jouw wens. Met een jong team 
van gedreven, bevlogen en enthousiaste specialisten 
kan de uitdaging niet groot genoeg zijn. Van 
webapplicaties tot websites en van een smartphone 
app tot de hosting van jouw gegevens, bij Crew On 
Tour bieden we altijd een totaalpakket. Daarmee krijg 
jij van ons altijd een verrassend resultaat en de beste 
kwaliteit.

JOUW WENS, ONS PROJECT

Gezichts- en objectherkenning is populair. Je kent het 
waarschijnlijk door het ontgrendelen van een iPhone of 
de filters en lenzen van Snapchat. Facial recognition is 
enorm in ontwikkeling en dus heeft Crew On Tour hier 
veel aandacht voor. Wij geloven in de mogelijkheden 
van deze technologie en zorgen daarom dat we klaar 
zijn voor de toekomst. 

Facial recognition



CONTACT
Adres 

Fabrieksweg 32a, Best, Nederland

Dit is de laatste pagina. Bedankt voor je interesse in het Crew On Tour verhaal. Heb je de brochure niet helemaal 
gelezen? Geen probleem. Je kunt ons (en jezelf) namelijk ook blij maken met een kennismaking en een lekkere 
kop koffie. Wat mogen we voor jou betekenen? Laat het ons weten. 

Telefoon

+31 (0)40 304 15 88

E-mail

info@crewontour.com

Website

www.crewontour.com
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CONTACT.

TOT SNEL BIJ
 
CREW ON TOUR
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