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Wie verhuurt
in de buurt?

Tekst: Herma van den Pol
Foto’s: Van der Flier Groep

PLANMEISTER NIEUW VERHUURPLATFORM SPECIAAL VOOR GWW

“Planmeister ondersteunt planners en ondernemers in de GWW bij het
rondkrijgen van de planning door in een oogopslag te laten zien waar wie wat en
wanneer staat. Ook kun je heel eenvoudig jouw mensen en materieel aanbieden
voor de verhuur”, vertelt oprichter Kor van der Flier. Het doel van het platform:
stress en spanning rond de planning wegnemen en minder emissies.
“Elke dag weer is het een uitdaging om de planning kloppend te krijgen”, zegt Van der Flier. “Heb
je de planning voor de volgende dag gereed, dan
kan het zo maar zijn dat op de dag zelf weer een
heel nieuwe planning nodig is als gevolg van wijzigingen in werkzaamheden. Een uitdaging, maar

één die kleiner wordt als je precies weet waar
welke machines te huur zijn”, zegt hij.
“Direct bij het bedenken van het platform waren
we al zo enthousiast dat we tegen elkaar zeiden:
dit moet er gewoon komen.” Van der Flier kreeg
daarbij hulp van Harm Slooff, werkvoorbereider
bij Van der Flier Groep. “Ik had al vaker dingen bedacht die ons werk gemakkelijker zouden maken
en alles viel op zijn plek toen we bedachten een
platform te bouwen.” Een rondvraag onder collega’s actief in de grond-, weg- en waterbouw
(GWW) maakte duidelijk dat ook zij heel graag
een dergelijk platform wilden hebben.

PRAKTIJK NAAR SOFTWARE VERTALEN
Op 6 september ging het platform na bijna anderhalf jaar bouwen online. Een mooi, maar vooral
spannend moment. “Wij hebben bij alles gekeken
naar gebruikersgemak in combinatie met de kennis van de sector waarover wij beschikken”, zegt
Van der Flier. Iets wat alleen lukte dankzij de samenwerking met een ict-bedrijf die goed in staat
was om onze visie vanuit de praktijk naar software te vertalen.
Het resultaat is een op Airbnb geïnspireerde welkomstpagina met maar drie vragen: ‘Wat’, ‘Waar’
en ‘Wanneer’. Automatisch staat bij ‘Wat’ de meest
gevraagde machine. Hier kun je kiezen uit de opties
‘Personeel’, ‘Machines’ en binnenkort ook ‘Materialen’ en ‘Bouwstoffen’. Bij ‘Wanneer’ staat automatisch de datum van de volgende dag. “Meestal
zoeken planners namelijk iets voor morgen.”

Kor van der Flier staat in de ruimte die straks het kantoor van Planmeister wordt.
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Klik je op ‘Zoeken’, dan verschijnt een kaart, waarop
stippen aangeven waar het gezochte zich bevindt.
“Wanneer je op zoeken hebt gedrukt zie je wat er in
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de buurt te huur is. Vervolgens kun je gaan filteren
om tot een 100 procent match te komen. Hierbij
kun je denken aan machinespecificaties, emissienormen, uitrustingsstukken en meer. Wanneer er
geen machine naar voren komt, kun je uitzoomen
op de kaart en je zoekrange vergroten.”
Een uitdaging voor het platform is het aanbod
actueel houden. De ondernemer vertelt: “Je wilt
ten allen tijden kloppende en up-to-date informatie over mensen en machines hebben.”
De website wordt aangevuld met een mobiele
applicatie (app): Planmeister-app. “Planners
stappen zelf geregeld op een machine. Een app
mocht daarom zeker niet ontbreken”, zegt Van
der Flier. “Zo kunnen gebruikers vanaf hun mobiele telefoon of tablet altijd en overal mensen
en machines online plaatsen, foto’s maken en
mensen en machines ter verhuur aanbieden.
Wie, wat, waar en wanneer beschikbaar is kun je
in de app met behulp van de kaartweergave in
één oogopslag zien.”

WERKVELD LEIDEND
Van der Flier heeft zijn eigen kennis en ervaring
benut voor de bouw van het platform. “Wij werken op locaties waar veiligheidstrainingen gevraagd worden. In veel gevallen moet een
medewerker op locatie een veiligheidstraining
volgen en zijn de kosten voor de opdrachtnemer.
Verhuur je een dergelijke medewerker aan een
ander GWW-bedrijf dan hoeft de huurder die kosten niet meer te maken.” Het is maar een voorbeeld van hoe goed naar de praktijk gekeken is.
Met behulp van feedback wordt het platform verder ontwikkeld om zo steeds beter aan te sluiten op
vragen van de gebruikers. “Daarnaast zijn we constant bezig om het platform zo gebruiksvriendelijk
mogelijk te maken. Mensen in onze markt zijn geen
ict-ers. Wij vinden het daarom nog belangrijker dat
iedereen het platform kan gebruiken.”

SCHOT IN DE ROOS
Al in de eerste dagen dat het platform online is,
blijkt het een schot in de roos. “We hoopten in de
eerste week op twintig bedrijven, maar dat waren
er meteen al veertig. Aan het einde van het jaar
zou het mooi zijn als dat er 250 zijn”, aldus Van
der Flier. Tot 1 januari zijn het gebruik en de registratie gratis. Daarna wordt overgestapt op een
laagdrempelig abonnement. “Een bewuste keus,
omdat onze wens is dat heel GWW-Nederland
gebruik gaat maken van ons platform.” De zoekfunctie blijft wel altijd gratis.

Een handige kaart zorgt ervoor dat je in een oogopslag
kunt zien waar je wie of welk materiaal kunt vinden.

CO2-VOETAFDRUK VERKLEINEN
De grootste kans die het platform biedt is, volgens
Van der Flier, het verkleinen van de CO2-voetafdruk van een bedrijf en van de sector. “Je weet
namelijk wie waar en wanneer een machine over
heeft. Dit maakt het voor bedrijven mogelijk flink
te besparen op transportkosten en de CO2-uitstoot te reduceren.” Ook beschikt het platform de
zero-emissie-knop, waarmee snel en eenvoudig
gezocht kan worden op emissievrije machines en
de verschillende emissienormen zijn terug te vinden in de filters van het platform. “We hopen
hiermee de markt te vergroenen zonder dat bedrijven daarvoor grote investeringen hoeven te
doen. Uiteindelijk kunnen we met elkaar een hele
hoop doen als we maar weten welke buurman er
in de buurt is om te helpen oftewel wie verhuurt
in de buurt.”

Handige filtermogelijkheden voor planners en andere
gebruikers.

Heb je gevonden wat je zoekt, neem je contact op met
de toegevoegde planner.

PERSOONLIJK CONTACT
De komende tijd gaat Van der Flier met nog twee
accountantmanagers van Planmeister het land
in om het platform te introduceren. “Persoonlijk
contact vinden we heel erg belangrijk. Ons doel
is het vereenvoudigen van het werk van de planner en dat van anderen actief in de GWW. Met
Planmeister hopen we dit te realiseren”, sluit Van
der Flier af.

Iedereen die machines via Planmeister aanbiedt,
kan een eigen pagina inrichten met de naam in
het webadres.
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