ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - SLIM EN DIGITAAL

Cumelasector volop bezig 		
met digitalisering
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PRIMAIRE PROCESSEN
ALS EERSTE

“Bedrijven zijn zich er steeds meer van bewust wat ze met digitalisering kunnen doen en
zien de kansen die het biedt”, zegt Sabine Zweverink, specialist digitalisering bij Cumela
Advies. “Tegelijkertijd leerden we dat het een intensief traject is, waar iemand de kar moet
trekken. Hier zijn tijd, geld en energie voor nodig, maar dan haal je er wel het beste uit.”
processen eerst goed lopen voordat je überhaupt
aan de slag gaat met het systeem.”

Er is dus een goede voorbereiding nodig, maar wat
is er nog meer nodig wanneer je gaat digitaliseren?

‘HET IS BELANGRIJK DAT
JE EIGEN PROCESSEN EERST
GOED LOPEN VOORDAT JE
ÜBERHAUPT AAN DE SLAG GAAT
MET HET SYSTEEM’

Bij de start van de serie Slim en Digitaal zei je:
“Door nu steeds kleine stappen te zetten in het
digitaliseren van de processen zijn bedrijven in
de toekomst voorbereid en wendbaar om mee te
gaan.” Reageer daar eens op…

‘WE BEGINNEN HET NIEUWE JAAR
MET EEN ONDERZOEK NAAR
DE STAND VAN DIGITALISERING
IN DE SECTOR EN WILLEN
DAN OOK KIJKEN WELKE
INFORMATIEBEHOEFTE ER IS’
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“Tijdens de gesprekken met softwareleveranciers
bleek hoe waar dit is. Vanuit diverse hoeken gaven ze ondernemers het advies om klein te beginnen, maar wel te beginnen. Dit om voorbereid te
zijn op de toekomst. Tegelijkertijd hebben we gezien dat het noodzakelijk is om voordat je gaat
digitaliseren al na te denken over die toekomst.
Vergelijk het met een huis dat je gaat bouwen. Als
je halverwege ontdekt toch vier verdiepingen te
willen in plaats van geen, dan wordt het erg lastig
om het nog aan te passen. Je fundering moet natuurlijk goed zijn. Zo is het ook met digitaliseren.
Ben je eenmaal begonnen, dan is het heel lastig
om weer over te stappen naar een andere aanbieder en structuur. Ook is het belangrijk dat je eigen

“Digitaliseren doe je niet zomaar. Het gaat niet
simpelweg om de keuze van de juiste software.
Het installeren van het juiste pakket is juist maar
een klein gedeelte van het totaalplaatje. Om het
goed te kunnen doen, zijn tijd, geld en energie
nodig en het is heel belangrijk om er de mensen
bij te betrekken die straks met het systeem (gaan)
werken. Gelukkig zien we dat steeds meer bedrijven het nut en de noodzaak zien om die investering te doen. Dat merk je ook door de vraag naar
informatie. De cumelasector is volop bezig met
digitaliseren.”

Waar staat de cumelaondernemer nu?
“Ondernemers zijn vooral bezig met het optimaliseren van de primaire processen door het invoeren van een digitale werkbon en/of planning of
door het inzetten van software voor het calculeren en offreren. Die software wordt het liefst gekoppeld aan de boekhouding en van daaruit
wordt het doorontwikkeld. Systemen aan elkaar
koppelen is een volgende stap die sommige ondernemers al nemen. Hiervoor is er aan de kant
van de systeemleveranciers echter nog wel wat
werk aan de winkel. Hoe de verre toekomst er
uitziet? Ik verwacht dat machines steeds meer
informatie gaan leveren en dat deze uiteindelijk
bepalen wat er op de factuur komt, maar zo ver
zijn we nog niet.”

Hoe ondersteun je ondernemers die in hun bedrijfsvoering de stap willen zetten naar een gestroomlijnder systeem?
“Veel bedrijven komen vanuit een papieren situatie of werken met allerlei losse digitale documentjes. Ze zijn vaak enthousiast geworden door
de verhalen van een collega-ondernemer, gaan
zelf informeren en komen er dan achter dat de
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‘MET DE SERIE SLIM EN DIGITAAL
IN COMBINATIE MET DE
ONLINE-LEVERANCIERSTABEL HEB
IK ONDERNEMERS WILLEN HELPEN
DEZE MARKT AL WAT MEER
IN BEELD TE BRENGEN’

overstappen van het geven van advies naar een
meer intensief traject om ondernemers volledig
te ontzorgen in het digitaliseringstraject. Ik kom
dan een paar maanden regelmatig bij ondernemers op kantoor zitten om ervoor te zorgen dat er
bij mijn afscheid een nieuw systeem en nieuwe
werkwijze succesvol zijn geïmplementeerd.”

En wat mogen de lezers in 2021 van deze reeks
verwachten?
markt erg groot en verspreid is. Dat is vaak het
moment dat mijn hulp wordt gevraagd. Met de
serie Slim en Digitaal in combinatie met de online-leverancierstabel heb ik ondernemers willen
helpen deze markt al wat meer in beeld te brengen. De tabel wordt de komende periode verder
uitgebouwd. Ik zie ook dat ondernemers worstelen met de tijd die ze moeten nemen om een stap
te zetten in digitalisering. In 2021 wil ik daarom

				
NAAM LEVERANCIER

DOELGROEP

“We beginnen het nieuwe jaar met een onderzoek naar de stand van digitalisering in de sector
en willen dan ook kijken welke informatiebehoefte er is. Willen de ondernemers meer inzicht
in maai-apps, inzicht in plansystemen en weten
welk systeem het beste past bij welk type ondernemer of wordt het tijd om te kijken wat taakkaarten ons te bieden hebben? Help ons vooral
door mee te denken, want daar profiteer je zelf
uiteindelijk ook van.”

LEVERANCIERSTABEL
Welk systeem past bij jouw bedrijf? Bekijk
het compacte en eenvoudige overzicht via
Cumela.nl of scan de QR-code hiernaast en
ontdek de tabel. Vragen mag je mailen
naar szweverink@cumela.nl.
Let op! De tabel is een willekeurige selectie van softwareleveranciers. Dat betekent
dat ook software die niet in de tabel wordt
genoemd goede software kan zijn, net
zoals we geen garanties
geven voor de software
die wel genoemd is. We
breiden zo snel en volledig mogelijk uit.

TABEL DIGITALISERING 2020
FUNCTIONALITEITEN

Idee101: Cleverdesk
GWW en cultuurtechniek
Planning en werkbon
				
Van Meijel: Metacom
GWW
Planning, werkbon, calculeren,
			
offreren en, administratie
TSS: Digitale Werkbon Agrarisch loonwerk
Digitale werkbon
Smart
en cultuurtechniek		
AgroPRO
Agrarisch loonwerk
Planning, werkbon en mestadministratie
				
TimeKing
Agrarisch loonwerk
Planning en werkbon
		
en Cultuurtechniek		
Spotmaster
Agrarisch loonwerk,
Planning en werkbon
		
GWW en cultuurtechniek		
Rovecom
Agrarisch loonwerk,
Planning, werkbon, calculeren, offreren,
		
GWW en cultuurtechniek
administratie en digitale mestbon
OutSmart
GWW
Planning, werkbon en administratie
				
Digitaal Kantoor
Agrarisch loonwerk,
Planning, werkbon en administratie
		
GWW en Cultuurtechniek		
PlanProf
Agrarisch loonwerk
Planning en werkbon
		
en GWW		
Bakker & Spees:
GWW en cultuurtechniek
Calculeren/ Offreren (RAW)
Civiel			
Agro-IT
Agrarisch loonwerk,
Planning en werkbon
		
GWW en cultuurtechniek		
Ibis
GWW
Calculeren, offreren (RAW)
			
en administratie
Werktrekker
Agrarisch loonwerk
Werkbon en planning
				

QUOTE GEBRUIKER
Laarakkers BV: Ook voor bedrijven met weinig
digitaliseringservaring een aanrader!
Den Ouden Groep: De implementatie is pittig, medewerkers
pikten het vervolgens snel op.
Volkerink Heino: Het is een supersimpel systeem,
je moet wel de geschikte telefoon hebben.
Eugelink Eldrik: Dit systeem voor Android heeft vrijheid gebracht.
Ik kan altijd bij mijn gegevens.
Brandsma: Timeking zit nog volop in de opbouw,
maar er is nu al voordeel te zien.
Van Vliet: Er was een goede samenwerking; .
draagvlak is belangrijk
Westra: Kosten en opbrengsten zijn snel in beeld.
We kunnen eerder ingrijpen als iets uit de pas loopt.
Van Nieuwkoop: Het is goed dat het systeem zich blijft
ontwikkelen, dat doen wij ook.
Van Daalen: In vier jaar hebben wij de omzet verdubbeld; zonder
extra personeel en met een afname van werkdruk op facturen.
Damsteegt: Een versnelling van de digitale opvoeding.
PlanProf denkt mee om een oplossing te vinden.
Gebr. Griekspoor BV: Vinkje aan, vinkje uit, het spreekt allemaal
voor zich. Iedereen beschikt over dezelfde gegevens.
Verhart Groen BV: In praktische zin werkt het goed,
maar ze moeten wel gaan moderniseren.
Nagtegaal: Ik bel niet vaak, maar als ik bel, is er echt wat.
Dit wordt dan ook direct opgelost.
Van Eijck: De app koppelt met vele andere systemen
en stelt doelgerichte vragen afhankelijk van het type werk.

*Noot: In 2020 hebben we ons in deze reeks gefocust op de basisadministratie in Cumela-bedrijven.
Alleen deze informatie staat in bovenstaande tabel, mogelijk zijn er meer functionaliteiten en doelgroepen. Daarover later meer.
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