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“Simpel, compleet en snel”
 

AgroPro digitaliseert werkproces

“Ook voor agrarische loonbedrijven is er een standaard digitaal systeem voor handen”, zegt Twan 

Gubbels van Loonbedrijf Gubbels Agro. “Belangrijk is dat het simpel in gebruik is, compleet en snel.  

Het is goed dat een ondernemer zich realiseert dat ook zijn werkproces goed te digitaliseren is.” 

In 2015 kwam Twan Gubbels via loonbedrijf Van Kuijk 
en loonbedrijf Peters in contact met het bedrijf AgroPro, 
dat samen met deze twee pilotbedrijven, een nieuw 
softwarepakket door en voor loonwerkers had ontwikkeld. 
“Ik zag meteen dat Harry Schot, eigenaar van AgroPro, en 
zijn collega’s iets gemaakt hadden, dat goed aansluit op 
de praktijk van een loonbedrijf.” Gubbels was daarna drie 
jaar lang alleen gebruiker van AgroPro toen hij ruim een 
jaar geleden begon met het promoten van de AgroPro 
plansoftware.
 
Ondertussen werd zoon Carl, technisch specialist en ICT’er, 
verantwoordelijk voor verkoop en installatie en is hij het 
eerste aanspreekpunt van het AgroPro programma. “Door de 
combinatie van loonwerker, gebruiker en vertegenwoordiger 
spreken we dezelfde taal als de klanten. Voor beide 
activiteiten, zowel loonwerk en software geldt dat we geen 
van negen-tot-vijfmentaliteit hebben. Ze mogen ons altijd 
bellen”, zegt Carl. De doelgroep zijn agrarische loonwerkers 
en daarvoor geldt vooral dat het systeem: simpel in gebruik 
is, compleet inclusief digitale werkbon en snel.  
AgroPro omvat het complete primaire proces: van de veelal 
telefonische afspraak met de klant tot aan de complete 

administratieve afwerking. Werknemers krijgen via hun 
smartphone, alleen Android, alle gegevens voor uit te voeren 
werkzaamheden van de planning binnen. Door deze digitale 
werkbon aan te vullen met gewerkte uren en gebruikte 
materialen komen de juiste gegevens direct weer bij het 
AgroPro-programma terug. Hierdoor kunnen de facturen 
snel verstuurd worden. Op hetzelfde moment is ook de 
urenadministratie bijgewerkt.  
Via een koppeling met de boekhoudprogramma’s Twinfield 
of Exact worden de gegevens financieel verwerkt. Kosten 
en baten van bewerkingen en machines worden dan ook 
vastgelegd. Als basis wordt uitgegaan van een standaard. 
”Het is een compleet systeem, dat ook inspeelt op de 
toekomst van onder andere precisielandbouw”, zo Carl hij uit.  
 
Mestbon 
Een andere functionaliteit die de software biedt is de digitale 
mestbon. Die koppelt automatisch met het laboratorium en 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). ”Zo is er 
geen ruimte meer voor fouten”, stelt Twan vast. Wat ook helpt, 
is dat er een Google Maps functionaliteit in het programma zit. 
Ook perceelregistratie is een functionaliteit van het program-
ma. In de toekomst hoopt hij dat AgroPro nog veel meer op 
dit gebied kan gaan bieden, bijvoorbeeld een koppeling met 
teeltregistratie of machinedata. Allemaal wensen die stap voor 
stap, op verzoek van haar klanten, worden doorontwikkeld.  
 
De software biedt veel mogelijkheden, maar blijft ondanks 
alles simpel in gebruik. “AgroPro is een goed hulpmiddel, 
waarmee ook de bedrijven die nu nog volledig op papier 
werken uit de voeten kunnen”, zegt Carl. De introductie 
van de software ziet Gubbels als een belangrijk moment. 
Dit om zo zeker te weten dat het systeem past bij de klant, 
en andersom. “Vaak is men bang voor de overstap. Met de 
goede begeleiding tijdens de opstart, de nazorg en achter de 
schermen de techniek, komen we samen tot een oplossing 
voor de toekomst. Achteraf blijkt dat de vrees voor de 
overstap onterecht was. Ook in de agrarische sector biedt 
digitalisering veel voordelen”, eindigt Carl
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Op de website is een 
vergelijking van de 
bedrijven op een 
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“VRIJHEID DANKZIJ DE CLOUD” 
Bij Landbouw-Loonbedrijf Gebroeders Eugelink Eldrik 
prijzen ze de vrijheid die ze hebben gekregen dankzij 
het digitaliseren van de werkbon. “De gegevens worden 
altijd opgeslagen en ik kan er altijd bij, waar ik ook ben. 
Of dat nu thuis is of in de auto, via tablet of telefoon”, 
zegt René Eugelink. Ongeveer half januari 2019 maakte 
het loonbedrijf de overstap van papier naar een digitaal 
systeem. De keus viel op AgroPro. “We wilden graag in-
zichtelijke werkbonnen. De implementatie ging snel 
dankzij een goede ondersteuning.” Oorspronkelijk wilde 
Eugelink beginnen met de overstap door één of twee 
medewerkers ermee te laten werken, maar al snel bleek 
het zo gemakkelijk dat alle dertien medewerkers in kor-
te tijd de overstap maakten. “Het enige minpuntje is dat 
het systeem niet op iOS draait. Alleen op Android kan 
AgroPro worden gebruikt”, aldus Eugelink. Hij verwacht 
dat het systeem zich terugverdient doordat het werk 
sneller gaat en je niets vergeet, maar vooral doordat het 
rust geeft. “Ik zet de werkbon klaar en vul in wat er moet 
worden meegenomen, zodat de medewerker precies 
weet wat hij moet doen”, zegt hij.  Andere loonwerkers 

die interesse hebben, raadt hij aan om gewoon eens te 
gaan kijken bij een bedrijf dat ermee werkt. “Dat hebben 
wij ook gedaan.”

IN 2025 HEEFT 80 PROCENT VAN DE BEDRIJVEN HUN VOLLEDIGE PROCES 
GEDIGITALISEERD
In de geschiedenis zijn er een aantal belangrijke 
revoluties. De eerste was eind achttiende eeuw door de 
uitvinding van mechanisatie via water- en stoomkracht. 
Vervolgens werd de lopende band geïntroduceerd en de 
derde industriële revolutie begon met de intrede van de 
computer in de jaren zeventig. Inmiddels staan we aan de 
vooravond van de vierde industriële revolutie, met daarin 
cloud computing, internet of things en kunstmatige 
intelligentie. Deze fasen zijn ook te herkennen in de 
cumelasector:
1.   Inrichten: de start van digitalisering is het structureren, 

opruimen en taken verdelen van het werkproces. 
2.  Optimaliseren: als het proces staat kan het verder 

gestroomlijnd worden door onder andere fouten 
te verminderen, dubbel werk te voorkomen ente 
standaardiseren. Het proces loopt zo soepel als een 
lopende band. 

3.  Digitaliseren/automatiseren: de handelingen in 
het proces wordt geautomatiseerd en gedigitaliseerd. 

4.  Robotiseren: er zijn geen menselijke handelingen 
meer nodig, de mens kan zich focussen op andere taken, 
zoals het begrijpen, koppelen en vermarkten van data. 

In het algemeen wordt gezegd dat binnen vijf jaar tachtig 
procent van de bedrijven in de wereld hun proces volledig 
hebben gedigitaliseerd en hiermee hun effectiviteit 
met achttien procent hebben verbeterd. Een digitale 
onderneming lijkt in de toekomst de sleutel tot succes. 
Koningin Máxima heeft hiervoor zelfs begin september 
een nationale cursus Artificial Intelligence gelanceerd om 
Nederland mee te nemen in deze revolutie. 

Waar staat u?
Wat is uw volgende stap en hoe goed bent u voorbereid 
op de toekomst? CUMELA Advies gaat hier uitgebreid op 
in via diverse studieclubs. Ook komen de adviseurs graag 
bij u langs om mee te denken. Neem gerust contact op 
via de CUMELA Ondernemerslijn via (033) 247 49 99 of per 
e-mail op ondernemerslijn@cumela.nl. 

TEKST: Sabine Zweverink, specialist 
digitalisering bij CUMELA Advies


