Agro IT ziet houding veranderen
Jongere ondernemers gebruiken mogelijkheden beter
Niet alleen Olga beleeft een jubileum, ook Agro IT had het afgelopen najaar wat te vieren. Het bedrijf is nu namelijk
tien jaar actief in de loonwerk- en mechanisatiesector. In dit jubileumjaar rolt het een nieuwe versie uit van zijn
administratieprogramma. Versie 4.0 is na zes jaar weer een complete update, die aansluit bij ontwikkelingen van
deze tijd, zoals de smartphone en de iPad.
drijven ook geld willen uitgeven voor een consultant die bijvoorbeeld een dagdeel op kantoor komt om het programma
nog beter in te richten.”
Juist doordat veel bedrijven heel terughoudend zijn in het
investeren in automatisering is dat voor Agro IT ook de reden
om voorzichtig om te gaan met de investeringen in ontwikkeling. Van der Heide begrijpt de kritiek van Olga dat het soms
lang duurt, maar vraagt ook om begrip daarvoor. “We werken
in een kleine markt, die heel terughoudend investeert. Dan
is het logisch dat je daar begint waar je de investering het
snelst terugverdient. Daarom zijn we met versie 4.0 van ons
programma ook begonnen bij de mechanisatiebedrijven.
Die zijn gewoon wat verder en investeren wat gemakkelijker.
Het is dus logisch dat we daar eerst een programma uitrollen en daarna in fasen bij andere gebruikersgroepen. Onze
capaciteit is beperkt, dus we moeten daarin keuzes maken.

Versie 4.0

Als we het hebben over de constatering binnen Olga dat veel
bedrijven feitelijk nog veel te weinig gebruik maken van de
automatisering, dan kunnen Jan van der Heiden en Ruud
Veerhuis, de beide directeuren van Agro IT, alleen maar bevestigend knikken. “Helaas is dat bij de meeste bedrijven nog
steeds zo. Ze zien onze apparatuur en programmatuur vooral
als een noodzakelijke kostenfactor om facturen te kunnen
maken en een administratie bij te houden. Veel te weinig zien
ze het als middel om het bedrijf beter te laten draaien en om
meer geld te kunnen verdienen.”

Omslag
Langzaam merken ze echter wel dat er een omslag plaatsvindt. “De jongere garde, zeg maar de bedrijfsopvolgers tot
40 à 45 jaar, is wel veel meer met computers bezig. Zij zijn
feitelijk ook al van jongs af vertrouwd me e-mail en zo. Zeker
op de grotere bedrijven zie je dat zij veel meer informatie uit
een programma willen halen. Zij willen weten of bepaalde
machines of werkzaamheden geld opbrengen of dat een
uitgevoerd project rendabel is geweest. Daar zie je dat be-
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Deze maand zullen de eerste loonbedrijven ook versie 4.0
van het programma in gebruik kunnen nemen. Een programma dat een groot aantal nieuwe ontwikkelingen volgt en is
gebaseerd op de nieuwste systemen in de markt om op basis
van zoveel mogelijk standaarden te ontwikkelen. Het programma is geoptimaliseerd voor gebruik met de nieuwste
versies van Windows. De afgelopen maanden is al proefgedraaid en de hoop is dat zoveel mogelijk bedrijven komend
jaar de overstap naar de nieuwste versie zullen maken.
Het betekent voor Agro IT een nieuwe ronde langs bedrijven
om de kennis bij te spijkeren. Ook daar ligt namelijk een probleem op veel bedrijven, constateert Veerhuis. “Op veel bedrijven wordt te weinig geïnvesteerd in het op peil houden
en verspreiden van kennis. Te vaak zijn er maar één of twee
mensen die er wat van afweten. Vertrekt er dan één, dan is
gelijk een heleboel kennis verloren. Dat merk je ook als je een
programma moet updaten. Dan moet je soms het hele netwerk op een bedrijf bijwerken. Terwijl dat feitelijk niet onze
functie is.”
Ondanks de uitrol van een nieuw programma zal één wens
van Olga nog steeds niet zijn gerealiseerd. Ook in het nieuwe
programma is het nog niet mogelijk om de bankgegevens
direct in te lezen. “Een bewuste keuze”, zo verweert Van der
Heide zich. “Wij willen wachten tot alle banken helemaal

In deze rubriek behandelen we iedere
maand een onderwerp op het gebied
van aanbestedingen en het aannemen
van werken. Heeft u ook een vraagstuk,
laat het CUMELA Nederland weten.

IN KORT BESTEK
Risicoregeling beperkt houdbaar
Beste Helmy,
klaar zijn voor de overstap naar het SEPA-systeem, waarbij
voor heel Europa de bankgegevens zijn gestandaardiseerd.
Wij vonden het niet zinvol meer om nu nog iets te maken
voor het huidige systeem. Dan maak je nu iets wat je over
een paar maanden al moet aanpassen. We willen daarom in
de loop van dit jaar met een update komen, zodat iedereen
direct volgens de nieuwe banksystematiek kan werken. Het
duurt dus even, maar het is nodig om in de sector datgene
te houden wat we willen: een betaalbaar systeem voor een
relatief kleine sector.”

Tekst: Toon van der Stok

Smartphone met werkregistratie
Tegelijk met de uitrol van versie 4.0 komt Agro IT met een
smartphone met daarop een app voor de tijdsregistratie.
Door deze applicatie kun je op kantoor op basis van de
beweging van de smartphone ook de machine volgen
op de computer. Dat is een verschil met de huidige systemen, die werken op basis van GSM-ontvangers die zijn
ingebouwd in de machine. Voor elke machine moet dan
feitelijk een eigen systeem worden gekocht.
Wie zijn werknemers uitrust met zo’n smartphone of
ze vraagt de app op hun eigen telefoon te installeren,
kan eenvoudig berichten oversturen en bijvoorbeeld de
tijdsregistratie digitaliseren. Via een simpel menu kan
een werknemer dan aangeven hoe laat hij begint, welk
werk hij doet en wie de opdrachtgever is. Om te voorkomen dat de werknemer zich de hele dag gevolgd voelt,
kan hij de applicatie automatisch uitzetten in bepaalde
tijdvakken of zelf handmatig stoppen wanneer hij niet
aan het werk is.
De nieuwe applicatie is geen eigen ontwikkeling van
Agro IT, maar ontstaan uit een samenwerking met een
gespecialiseerde app-bouwer. Deze heeft een bestaande app geschikt gemaakt voor gebruik in de cumelasector. Van der Heide verwacht dat deze eerste gebruikers
deze maand proef zullen gaan draaien, om zo een lang
gekoesterde wens van een digitale werkbon eindelijk
realiteit te maken.

Ik heb een meerjarig onderhoudsbestek aangenomen. De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04.02 van de Standaard 2010 is
van toepassing. Maar wanneer en wat mag ik verrekenen?

Beste aannemer,
In het bestek staat aangegeven of en zo ja welke risicoregeling van
toepassing is. Een veel gebruikte is de GWW Risicoregeling conform 01.04.02 van de Standaard RAW. Hierin staat: “Verrekening
van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en
kosten van bouwstofgroepen vindt slechts plaats, indien het saldo
van deze te verrekenen kosten, gerekend over de gehele uitvoeringsduur van het werk, gelijk aan of groter dan een bedrag van €
500,- is.” En: “De verrekening geschiedt in termijnen die per 12 weken verschijnen, waarbij de eerste termijn verschijnt op de 12de
maandag na de datum van aanvang van het werk. Er zal echter
niet eerder een declaratie mogen worden ingediend dan nadat
het te verrekenen bedrag gelijk aan of groter dan een bedrag van
€ 500,- is.”
U mag dus elke twaalfde maandag na aanvang van het werk een
declaratie indienen, tenzij het bestek anders vermeldt of het bedrag is kleiner dan € 500,-. Wat u mag verrekenen, staat ook in het
bestek. Voor ons soort werk zijn dat meestal loon- en brandstofkosten. Tevens wordt daarbij een percentage genoemd van het
aandeel loon- en brandstofkosten waaruit de aanneemsom is opgebouwd. Als dat niet het geval is, zult u zelf de percentages moeten bepalen. De indexcijfers worden elke maand door het CROW
vastgesteld. De formules voor het verrekenen van wijzigingen in
loon- en/of brandstofkosten staan in de Standaard RAW onder
hoofdstuk 01.04.03 en 01.04.04.
De inschrijving is gebaseerd op het eerste jaar. Met andere woorden: de prijzen zijn vast tot en met het eerste jaar. Dat wil zeggen
dat de prijzen in het tweede jaar en voor de rest van de duur van
het contract kunnen worden verrekend. Let op: vaak is er in het
bestek wel een ‘houdbaarheidsdatum’ opgenomen. Als dit het
geval is en u bent in 2010 vergeten te verrekenen, dan bestaat de
mogelijkheid dat u dit recht kwijt bent.

Helmy Coenen
Adviseur GWW
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