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WERKTREKKER AUTOMATISEERT
CUMELABEDRIJF

“Wij willen graag datgene automatiseren wat op een cumelabedrijf kan worden geautomatiseerd”, zegt
Jan Buisman van WerkTrekker. Om dat waar te maken, zijn onder andere een module projectcalculatie,
de SpuitWizard en een spuitplan toegevoegd aan WerkTrekker en is het machineonderhoud verder
uitgebreid. “Ook hebben we nu een koppeling met VDMadmin en zijn we voorbereid op het rVDM.”

‘EEN HANDIGHEIDJE
IS DAT JE TEAMS KUNT
INPLANNEN, DUS OOK
EEN COMPLETE
HAKSELTREIN’

“Het automatiseren zit in onze genen, dus toen
Van Eijck Agro, Grond & Groen vroeg of we konden helpen bij de automatisering van dat bedrijf
zeiden we meteen ja”, zegt Jan Buisman. Het resultaat was WerkTrekker (zie Grondig 9 2020).
De basis van de software werd en wordt nog
steeds gevormd door de vragen vanuit klanten en
dat heeft geresulteerd in een groot aantal handigheidjes speciaal voor cumelaondernemers.
“Zo kun je in onze software bij de machineregels
bijvoorbeeld aangeven met welke trekkers en
welke machines het werk kan worden uitgevoerd,
evenals de voorkeuren per medewerker. De planner of de medewerker in de app kan vervolgens
snel de juiste machines kiezen”, legt Buisman uit.
Bij WerkTrekker proberen ze vooral uit te gaan
van de gebruiker. “Zo ging het in de praktijk vaak
mis met het gebruik van staffels”, zegt Buisman.
“Het kantoor weet die wel, maar de medewerker,
die via de app de bon invult, meestal niet. Wij
hebben geregeld dat als de medewerker bijvoorbeeld vijf balen maakt hij alleen het aantal invult
en WerkTrekker automatisch de juiste staffel gebruikt voor de facturering. Alles staat er dan direct goed in en kan na controle door kantoor
automatisch worden verwerkt.”

Nog een ander handigheidje is dat je ook teams
kunt inplannen, dus ook een complete hakseltrein.
Facturering gebeurt dan op basis van de hakselaar
en niet per onderdeel in de trein. “Allemaal zaken
die we mogelijk maakten omdat de sector het nodig had”, aldus Buisman. De medewerker kan zich
richten op zijn werk en ook worden zo correcties
en foutgevoelig invulwerk voorkomen.

KOPPELING VDMADMIN
WerkTrekker bestaat uit een mobiele applicatie
(app) met daarachter, in de cloud, software voor
de planning, de financiële afhandeling en het
voorraadbeheer. “Voor de boekhouding koppelen
we met de beste boekhoudpakketten en dat
werkt heel goed”, zegt Buisman. Er wordt altijd
goed gekeken of het beter is om te koppelen of
om zelf iets te ontwikkelen. “Toen de vraag kwam
naar een digitale mestbon hebben we die afweging ook gemaakt en zagen we dat het veel beter
was om te koppelen met VDMadmin”, zegt Marcel van Schriek, eigenaar van WerkTrekker. “VDMadmin is de absolute top op dat gebied”, stelt
hij vast. Door die koppeling wordt alles wat je
doet in WerkTrekker gesynchroniseerd met de
mestbon van VDMadmin. “Hiermee sorteren we
voor op de verplichting die er vanuit de wet zit
aan te komen en met succes. We merken dat er
veel vraag naar is van klanten”, zegt Van Schriek.

PROJECTCALCULATIE

De module projectmanagement sluit aan op het werk van cumelaondernemers

40

GRONDIG 4 2022

Bij andere werkzaamheden blijkt het dan toch
weer praktischer om zelf iets te ontwikkelen. Zo is
er een module projectcalculatie opgezet, die nu in
de praktijk wordt getest. “Daarin kun je offertes
maken, RAW-bestekken verwerken, een inschrijfstaat maken en nog meer, zoals projectplanning en nacalculatie. Dat waren zaken die een
ondernemer nog aangaf te missen”, zegt Van
Schriek. “Wij zijn van het cumelabedrijf uitgegaan
en hebben ervoor gezorgd dat de software kan
wat de sector vraagt. Dat houdt in dat je voor heel
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HET RVDM KOMT ERAAN
Per 1 januari 2023 vervangt het rVDM het huidige papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM). Dit vraagt een behoorlijke aanpassing in het werkproces van mestvervoerders. In mei is daarom een
pilot van start gegaan waarin leveranciers van mestsoftware en van
AGR/GPS-apparatuur kunnen gaan proefdraaien met dit nieuwe
systeem. Lees hier meer over wat er speelt op www.cumela.nl/
nieuws/naar-een-digitaal-vdm.

complexe bouwprojecten beter andere software
kunt gebruiken. Daarin kun je dan een CUF-bestand (standaard uitwisselingsformaat; red.) maken van een bestek en dat weer importeren in
WerkTrekker voor de nacalculatie. We maken de
software niet onnodig complex”, zegt Van Schriek.
Ook voor agrarische loonwerkers zijn nieuwe
tools ontwikkeld. Zo viel het WerkTrekker op dat
ondernemers voor gewasbescherming óf losse
software moesten inzetten, óf te maken kregen
met een complexe boekhouding. “Het gaat dan
om de ondernemer die bij veel klanten in een
groot gebied de gewasbescherming verzorgt.
Door de complexiteit neemt ook de kans op fouten toe. Toen we dat zagen, dachten we: dat moet
anders kunnen.”

STREVEN NAAR NOG BREDER PAKKET
Ten slotte is ook het machineonderhoud verder
uitgebreid en kunnen de kosten uit het boekhoudprogramma naar WerkTrekker worden gehaald. Zo kunnen heel eenvoudig alle kosten per
machine worden gemonitord. “Toen we ons gingen richten op de cumelasector merkten we al
vrij snel dat ondernemers vooral behoefte hebben aan softwarebouwers die een heel breed
pakket aanbieden. Dat was voor ons de reden om,
na ontwikkeling van een digitale werkbon, door
te gaan met het bouwen van nieuwe modules en
dat blijven we ook doen”, besluit Van Schriek.

‘BIJ DE DIGITALE
MESTBON ZAGEN
WE DAT HET
VEEL BETER WAS
OM TE KOPPELEN
MET VDMADMIN’

SPUITWIZARD

‘ER IS EEN MODULE
PROJECTCALCULATIE
OPGEZET, DIE NU
IN DE PRAKTIJK
WORDT GETEST’

Het resultaat zijn de SpuitWizard en een spuitplan. “Wellicht minder uitgebreid dan wat gespecialiseerde pakketten bieden, maar precies
uitgebreid genoeg om aan alle behoeften van een
cumelabedrijf te kunnen voldoen”, zegt Buisman
daarover. Wat is het? Het is een onderdeel van
het percelenbeheer. “Je kunt in deze module van
één of meerdere klanten de percelen opvragen,
zodat je precies kunt zien wanneer en waarmee
een gewas op een perceel is behandeld”, legt
Buisman uit. “Je maakt vervolgens een selectie
van de middelen en geeft aan hoeveel er mag
worden gespoten. De software maakt vervolgens
automatisch de spuitopdrachten aan en verdeelt
die over de medewerkers. De software geeft meteen aan of en wat er allemaal mag. Dat kan
mede door een directe koppeling met het Ctgb
(College voor de toelating van gewasbeschermings¬middelen en biociden; red.)”, zegt Buisman. “Daarna maakt de software een spuitplan,
zodat je medewerker precies weet waarvan hij
hoeveel mee moet nemen. Vooral in het zuiden
van Nederland, waar veel verschillende gewassen
op de percelen staan, zien we dat de vraag naar
de SpuitWizard en het spuitplan groot is”, vult
Van Schriek aan.

Bij het opzetten van de werkbon is er gekeken vanuit de gebruiker

Dankzij de koppeling met VDMadmin wordt alles wat daar gebeurt gesynchroniseerd met
wat er in WerkTrekker staat en andersom
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