CUMELAONDERNEMERS GAAN VERDER
Planbase wordt PlanProf

ondernemen met

vaktechniek

Wat doe je als de leverancier van je planningssoftware failliet gaat? Niet naar een ander programma, besloten cumelaondernemers
Jan Verboon en Roel de Klerk. Zij kochten de rechten van Planbase uit de boedel en runnen nu samen met de ontwikkelaar hun
eigen softwarebedrijf om de in hun ogen best passende planningssoftware te behouden en door te ontwikkelen. Inclusief een
eigen digitale werkbon.
Het is een vrolijk gezelschap dat aan tafel zit: twee cumela
ondernemers en een softwareontwikkelaar. Het zijn drie
ondernemers met een nieuwe missie, namelijk het veiligstellen
van het in hun ogen het mooiste planningsprogramma voor
de sector. De reden van de oprichting van het nieuwe bedrijf
is wat minder vrolijk. Vorig jaar ging PlanBee failliet, het bedrijf
dat eigenaar was van Planbase. De bedrijven kwamen toen
in een situatie waarin ze nu nooit meer verzeild willen raken.
Plotseling was er voor Planbase geen helpdesk meer, lag
de ontwikkeling van de software stil en wisten een heleboel
klanten van niets. Al bewijst dat misschien wel de degelijkheid
van het programma, lachen ze nu aan tafel. “Want sommige
klanten hadden niets in de gaten, tot er eindelijk na maanden
een brief van de curator kwam dat er een nieuwe eigenaar was.”
Die nieuwe eigenaren zijn de cumelaondernemers Jan Verboon
uit Den Haag, Roel de Klerk uit Lisse en softwarebouwer Ron
Kroon. Met elkaar stralen ze uit dat ze het nu gewoon leuk
vinden om het nieuwe bedrijf te runnen. “We zijn alle drie
eigenaar, gebruiker en verkoper”, stelt Verboon. “Daarbij is het
ons doel om te zorgen dat ons planningsprogramma, dat het
hart vormt van onze bedrijfsvoering, een gezonde basis heeft.”

De drie onder
nemers achter
PlanProf.
Van links naar
rechts Jan Verboon,
Ron Kroon en
Roel de Klerk.
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Nieuwe gebruikers
Wat ze willen, is vooral op basis van minimale kosten
waarborgen dat Planbase of straks PlanProf beschikbaar blijft
voor de sector en liefst ook nog nieuwe gebruikers krijgt.
“Daar hebben wij geen groot kantoor of dure leaseauto’s
voor nodig. Een kantoor hebben we allemaal al en het werk
moet óf bij de klanten óf gewoon thuis achter het bureau
gebeuren”, benadrukt De Klerk. “We willen ook geen extra dure
programmeurs in dienst. Wij willen geen ontwikkelaars die
ontwikkelen om het ontwikkelen. Wij hebben afspraken met
zelfstandige experts, die we pas inhuren om de software aan te
passen als we een aanpassing of verbetering nuttig vinden. Met
de deelname van Ron Kroon is de geestelijk vader van Planbase
weer betrokken. Hij schreef ooit de eerste versie van Planbase.
Dat werd samen met Jan Verboon van het gelijknamige
cumelabedrijf doorontwikkeld tot een planningsprogramma
dat precies past bij een cumelaonderneming. “Dat heeft uren
en weekeinden gekost om zover te komen, maar uiteindelijk
hadden we een perfect programma waarmee je mensen,
machines, uitrustingsstukken en andere middelen kon
plannen en administreren”, aldus Verboon.
Voor hem en een andere gebruiker van het eerste uur, Roel de
Klerk, was de aankondiging dat Planbase zou stoppen reden
om in actie te komen. “Want als er één ding was dat we niet
wilden, was dat het programma zou verdwijnen. Onze hele
bedrijfsvoering is gekoppeld aan dat programma.”
Samen legden ze contact met Kroon, die inmiddels weer
eigenaar was van de software die hij ooit zelf had ontwikkeld.
Lachend: “PlanBee had zo’n geldhonger dat het vorig jaar
graag inging op mijn aanbod om het programma terug te
kopen. Het gaf mij de gelegenheid om het programma om te
bouwen naar de modernste standaarden van deze tijd”, aldus
Kroon (voor kenners: 64-bits en SQL).

Gebruikers

Cumelaondernemers zetten bedrijf voort

In de cumelasector zijn diverse vaste en enthousiaste g
 ebruikers, onder meer:
• Gebr. Kok, Bakkeveen (met zes vestigingen)
• Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn.,
‘s-Heerenhoek
• Loonbedrijf A.N. van Impelen, Werkhoven
• Den Bakker Bedrijven, Hellevoetsluis
• G.M. Damsteegt BV, Oud-Alblas

Het eerste doel van de nieuwe onderneming is het ondersteunen
van alle bestaande klanten. De volgende stap is het imple
menteren van de nieuwe versie. Het doel is om iedereen in
2017 over te hebben van het huidige Planbase naar het nieuwe
PlanProf. “Dat moet kunnen”, meent Kroon. “Voor de gebruiker
is de look and feel grotendeels hetzelfde gebleven. Het ziet er
wat mooier en moderner uit en er zijn wat extra mogelijkheden
toegevoegd. Alle gegevens gaan ook gewoon over.”

GRONDIG 2 2017

Hoe werkt PlanProf?
Het planningsprogramma PlanProf
is opgebouwd met een mappenstructuur. Onder het digitale planbord staan in verschillende mapjes
bijvoorbeeld de mensen, de machines, de uitrustingsstukken, de goederen en bijvoorbeeld de opdrachtgevers. De gebruiker kan via klikken
en slepen vanuit deze bakjes een
opdracht inplannen. Daarbij kan
aan elke machine, machinist of
klant een opmerking worden gekoppeld, zoals op machine X ‘Alleen
machinist Piet, Klaas of Iwan’ of bij
klant Z ‘Eist zorgvuldig werken, dus
machinist Jan of Marien’. Bijzonder is ook de mogelijkheid om te kiezen voor alleen een machinetype,
bijvoorbeeld een trekker. Dan hoeft de planner niet alles precies uit te
zoeken, maar weet iedereen wel welke hij moet kiezen. Ook aan bedrijven die veelvuldig materieel en mensen inhuren, is gedacht. Nadat een
bedrijf of zelfstandige eenmalig is aangemaakt, kunnen deze meelopen
in de planning, zelfs op machine- en persoonsniveau. Via een speciale
selectie zijn de facturen later eenvoudig te controleren.
Gebruikers hebben de mogelijkheid om binnen het programma vanuit één centrale planning verschillende bedrijven te plannen en te
registreren of vanuit verschillende bedrijven het gezamenlijke materieel
te plannen en beheren. Tevens beschikt de software over een onderhoudsmodule voor het materieel. Bijzonder is ook de manier waarop

 ebruikers betalen. Er zijn geen aanschafkosten, alleen een abonneg
ment per gebruiker per maand. Nieuwe gebruikers moeten wel betalen
voor het implementeren in het bedrijf. Gemiddeld kost dat rond de
€ 4000,-, weten de mannen uit ervaring. Per persoon die het programma
gebruikt, zoals administratie, planner en calculatie, geldt een abonnementsbedrag van gemiddeld € 65,- per maand. De meeste bedrijven
komen op maandelijkse kosten van € 300,- tot € 350,-. Voor gebruikers
van de digitale werkbon zal daar nog een klein bedrag per gebruiker per
maand bij komen. Hoewel het pakket is opgezet voor GWW-gerichte
bedrijven past het ook goed bij bedrijven met een landbouwtak. Zelfs
een registratie van werkzaamheden op perceelsniveau moet in de toekomst mogelijk worden.

Digitale werkbon

Speciaal voor cumelasector

Een belangrijke toevoeging aan PlanProf is de mogelijkheid om
de werkbon digitaal naar de werknemer te sturen. Opvallend
is dat het bedrijf geen gebruik maakt van een app, maar de
werknemer via de website laat inloggen op het systeem. “Een
bewuste keuze”, aldus Kroon. “Een app is veel ingewikkelder.
Die moet je op maat maken voor elk besturingssysteem
en elke keer weer updaten als er een nieuwe versie is. Als je
inlogt op een website heb je dat allemaal niet. Dan maakt het
niet uit welke telefoon je hebt. Het enige wat je nodig hebt,
is een snelkoppeling op je telefoon en een pincode om in te
loggen. Na één keer inloggen ter identificatie is zelfs dat niet
meer nodig en ziet een gebruiker na het aanklikken van de link
direct de gegevens.”
Wie dat doet, krijgt direct zijn werkbon te zien, met daarop
de machine, het werkadres, de contactpersoon en alle extra
opdrachten. Aan het eind van de dag fungeert dezelfde bon
als basis voor het urenbriefje. De werknemer bevestigt of hij
het werk volgens afspraak heeft gedaan of dat hij langer of
korter is bezig geweest. Dat slaat hij op en de werkelijke uren
komen daarmee direct in het systeem terug. Daarna is het aan
de planner of de controller om de gegevens eventueel via een
aantal aanpassingen in de administratie te verwerken.

Nu het programma draait, willen de ondernemers vooral
de basis verbreden. “We richten ons daarbij exclusief op de
cumelasector. Daar is dit programma voor bedoeld en daar
willen we het een bredere basis geven”, aldus De Klerk. Ze
beseffen dat gebruikers van de software wellicht bang zijn
dat hun collega’s nu misschien in hun
administratie mee kunnen kijken. Om dat
te voorkomen, is de afspraak gemaakt dat
de achterliggende data alleen door Kroon
en zijn medesoftwareontwikkelaars kan
worden bekeken. Verboon en De Klerk
willen ondernemers vooral helpen. “Wij
denken mee bij het starten en kunnen
aanwijzingen geven hoe wij het doen. Op
die manier kunnen we vanuit de praktijk
helpen om er praktisch mee aan de slag te
gaan. Volgens ons de beste manier om dit
programma groot te maken in de sector.”

Op het scherm van
de mobiele telefoon
krijgt de gebruiker
net als in een app
precies te zien wat
zijn opdracht is,
waar hij moet zijn
en welke extra’s
nodig zijn.

TEKST: Toon van der Stok
FOTO’S: Toon van der Stok, PlanProf

GRONDIG 2 2017

59

