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“Begin niet te groot”
Spotmaster is stabiel, flexibel en veilig

Met pak hem beet vijftig klanten onder cumelaondernemers is Spotmaster waarschijnlijk één van de grootste 

aanbieders van digitale werkbonnen. Wat erg helpt, is dat Yves Vos, consultant bij Spotmaster, zijn strepen 

heeft verdiend bij aannemersbedrijf Van Wijlen. Hij spreekt daardoor de taal van de ondernemers.

“De laatste jaren zijn we vooral bezig geweest met ontwikke-
ling van de diverse applicaties en onderdelen”, zegt Peter van 
der Leeuw, eigenaar van Spotmaster. “Nu zijn we zover dat we 
het op grotere schaal kunnen gaan uitrollen.”
Sinds Van der Leeuw ongeveer zeven jaar geleden samen 
met Yves Vos de eerste app bouwde, is er veel gebeurd. “Toen 
werkte ik nog bij aannemersbedrijf Van Wijlen”, zegt Vos. “We 
wilden een digitale achterstand wegwerken en daarna wer-
ken aan een voorsprong”, vertelt hij. Dat pakte zo goed uit dat 
Vos later besloot om voor Spotmaster te gaan werken. 
Zijn eigen voorbeeld komt hij in de praktijk veel tegen. “Er 
komt een jonger bedrijfshoofd dat meteen van een digitale 
achterstand naar een digitale voorsprong toe wil”, vertelt hij. 
De uitdaging is dan om ervoor te zorgen dat de ondernemer 
toch klein begint. “Zorg er bij het automatiseren voor dat je 
niet te groot begint, dat het stabiel is, maar dat je wel flexibel 
blijft”, zo adviseert Van der Leeuw.
In principe kan Spotmaster alles leveren: van digitale werk-
bon tot totale procesflow. “We koppelen dan met het be-
staande ERP-systeem”, vertelt Van der Leeuw. Ook als er al met 
andere aanbieders of systemen wordt gewerkt, kan Spotmas-
ter deze bij wijze van spreken aan elkaar verbinden. De kracht 
van Spotmaster is volgens de mannen dat het op maat kan 
werken, snel is en relatief goedkoop. 

Quick Win
Om de ondernemers kennis te laten maken met het systeem 
wordt gewerkt met een Quick Win. “We bouwen dan bijvoor-
beeld een digitale werkbon of planning als voorbeeld, net 
wat de klant wil, De klant krijgt vervolgens een aantal weken 
de tijd om het intern te testen. Zo krijgt die er echt een ge-
voel bij”, zegt Vos. Wanneer een ondernemer besluit dat hij 
dit graag voor zijn bedrijf wil, komt Vos langs om te luisteren 
naar de wensen om van daaruit een advies samen te stellen. 
“Een functioneel ontwerp dat het verhaal vertelt. Daarvoor 
betaalt de klant € 750,- per dag (dat is meestal voldoende), 
maar er zitten geen verplichtingen aan vast. Besluit je om het 
door ons te laten bouwen, dan worden bestaande kaarten-
systemen of andere zaken geïmplementeerd. Daarna betaal 
je voor het gebruik.” 
Het doel is ervoor te zorgen dat je uiteindelijk vanaf een 
scherm het bedrijf kunt besturen.

Veel mogelijkheden
In de werkbon-app, die ook op de desktop kan draaien, is veel 
mogelijk. “De app is aangepast aan ‘echte handen’, er kan wor-
den gewerkt met start-stop (dat doet een minderheid; red.), 
met bevestigen na afsluiting, hij werkt op Android en iOS, er 
kan offline mee worden gewerkt en er kunnen zelf bonnen 
worden aangemaakt”, zo schetst Vos. 

Ook in de planning is veel mogelijk. “We gaan nu voor het 
eerste bedrijf cao-regels in de planning inbouwen, hebben 
de mogelijkheid om Klic-meldingen op te vragen, maar ook 
zaken bij de RDW en over CO2. Ook kan er bijvoorbeeld bij 
een bespuiting een weerbeeld worden toegevoegd.” 

Het zijn zaken die gaandeweg op verzoek van klanten zijn 
ontwikkeld, maar ook door andere klanten kunnen worden 
gebruikt. Alles draait in de cloud, waarbij Spotmaster ervoor 
zorgt de data zo veilig mogelijk is. Daarbij is het wel belang-
rijk om te weten waar de data uit het ERP wordt opgeslagen. 
“We zijn daarvoor ISO 9001- en 27001-gecertificeerd”, zegt 
Van der Leeuw trots.
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Serie: Slim en digitaal
Welk systeem past bij 
jouw bedrijf? Bekijk 
het compacte en 
eenvoudige overzicht 
op: www.cumela.nl/
leverancierstabel. Daar 
vind je Spotmaster, 
maar ook de systemen 
die eerder in de serie 
voorbij kwamen. 
Voor elk bedrijf is er 
een digitaal systeem. 
Wacht niet en maak er 
werk van. 
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“NEEM EEN HALF JAAR DE TIJD”

In 2016 ging Loonbedrijf Van Vliet BV uit Ter Aar van start 
met Spotmaster. “Daarvoor hebben we eerst gekeken bij 
bedrijven die er al mee werkten”, zegt Carolien van Vliet, 
die de finance onder haar hoede heeft bij het loonbe-
drijf. “Wat is daar goed gegaan en wat niet Vervolgens 
hebben we ‘be proud to copy’ toegepast, oftewel hun 
systeem gekopieerd, en het geheel nog een stukje aan-
gepast aan onze wensen en werkwijze.” 
In totaal telt Loonbedrijf Van Vliet tussen de vijftig en zes-
tig medewerkers. “Wij kozen er bewust voor om een half 
jaar de tijd nemen voor de overstap, waarbij per week 
twee medewerkers de overstap maakten. We begonnen 
met degenen die er het meest voor openstonden. Ging 
het ergens niet goed, dan stopten we de uitrol en gingen 
we pas weer door als de fout eruit was. Hierbij was er een 
goede samenwerking met Spotmaster. We hebben daar-
bij ook goed gekeken wat bij wie paste. Zo werkt de één 
op de mobiel, de ander op de iPad en weer een ander op 
de desktop. Wat we wel hebben gezien, is dat degene 
die het uitrolt er echt in moet geloven. Is dat niet zo, dan 
gaat het niet lukken.” 

De voordelen van het digitaal werken die Van Vliet be-
noemt, zijn onder meer minder fouten, snelheid en snel 
in factureren, minder onnodige administratieve hande-
lingen en beter inzicht in cijfers. “Iets wat bij ons bijvoor-

beeld goed heeft geholpen met de acceptatie van de 
digitale werkbon door onze medewerkers is dat als een 
medewerker langer dan een minuut werk heeft aan de 
digitale werkbon hij moet bellen naar kantoor. Nu is die 
breed omarmd bij jong en oud.” 

Ook over Spotmaster is ze enthousiast. “De nazorg is 
goed en ik weet precies wie ik daar moet hebben. Ja, in 
samenwerking met ons administratief programma raad 
ik Spotmaster aan. We willen nooit meer terug.”

CUMELA ZET IN OP DIGITALISERING

In 2020 zal Cumela nog verder inzetten op digitalisering. 
In 2019 hebben we allerlei zaken rondom dit onderwerp 
opgepakt. Denk aan individueel advies, diverse 
studieclubs, contact met leveranciers en de reeks Slim 
& Digitaal in Grondig. We merken dat er veel los komt 
rondom het onderwerp en dat we een steeds beter beeld 
krijgen van wat er leeft. Digitalisering is daarom in 2020 
één van de speerpunten waarop we gaan inzetten. Hoe 
gaan we dat onder andere doen?

• Individueel advies
We blijven je (natuurlijk) ondersteunen bij individuele 
vragen rondom digitalisering. In 2019 waren dit vooral 
vragen als ‘welk systeem gaat mij helpen?’ In 2020 
besteden we ook aandacht aan de kosten en baten, om 
inzichtelijk te maken wat digitalisering kan opleveren.

• Informeren en beïnvloeden
In 2020 gaan we door met waar we dit jaar mee zijn 
begonnen: onze leden voorzien van informatie over 
bijvoorbeeld beschikbare systemen of de toekomst van 
digitalisering. Daarnaast zullen wij een verbindende rol 
spelen tussen onze leden en de leveranciers in de markt. 

We organiseren leveranciers- en gebruikersgroepen 
om ervoor zorgen dat de IT- en cumelabedrijven elkaar 
beter leren kennen en de wensen en eisen verder op 
elkaar worden afgestemd. Ook vertegenwoordigen we 
de sector in diverse sectoroverleggen, bijvoorbeeld over 
data-uitwisseling en precisielandbouw. 

• Stimuleren van ontwikkelingen
In 2020 gaan we workshops, experimenten en/of pilots 
organiseren om te leren over verdienmodellen, data 
en data delen. Er is werk aan de winkel en we zien hier 
een duidelijke rol voor ons weggelegd. Uiteraard zullen 
we je actief op de hoogte houden en betrekken bij dit 
onderwerp. Doe dit andersom ook gerust. Zo hopen we 
een aantal grote, belangrijke stappen te kunnen zetten. 

Neem voor vragen gerust contact met ons 
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


