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Digitale planning 
vormt de basis PLANPROF: 

PLANNING, FACTUREN EN WERKBON

Het levert software op die omvangrijk is in zijn 
functionaliteiten en mogelijkheden, maar eenvou-
dig en vriendelijk in het gebruik, stelt De Klerk vast. 
Dat moet de software ook wel zijn om te kunnen 
voldoen aan de behoeften vanuit de verschil-
lende soorten bedrijven. “Zo kun je via PlanProf 
op eenvoudige wijze je projectadministratie en 
nacalculatie doen, kun je offertes maken en is er 
een onderdeel ‘Producten’, waarmee materiaal 
en verbruiksartikelen kunnen worden gevolgd.”

“Door onze dagelijkse link met de praktijk hebben 
wij veel kennis van de markt en de processen”, ver-
telt De Klerk. “Dit stelt ons in staat om software te 
maken die naadloos aansluit bij de wensen en be-
hoeften van onze gebruikers. Uiteindelijk moet 
onze software je passen als een maatpak, maar is 
het geen maatwerk. Wij zijn blij dat steeds meer 
bedrijven dit maatpak aantrekken.” 
 
DIGITALE PLANNING EN WERKBON
Het lastige in de ontwikkeling van een goed digi-
taal systeem voor de cumelasector blijkt vaak het 
digitale planbord te zijn. Juist die digitale planning 
wordt gezien als het sterke punt van PlanProf. 
“Onze basis is de digitale planning, die speciaal 
voor de branche is ontwikkeld”, zegt De Klerk. “Het 
is een digitaal planbord, waar door middel van sle-
pen de desbetreffende items worden ingepland. 
Dat kan op vier niveaus: medewerkers, materieel, 

uitrusting en materialen (met voorraad). Daar-
naast zie je onder de planning de actieve projecten. 
Kleuren maken het geheel nog overzichtelijker.”

Om het allemaal nog vlotter te laten verlopen, kan 
het startscherm zo worden ingericht dat een plan-
ner in één oogopslag kan zien wat de actuele pro-
jecten zijn, waarop actie moet worden ondernomen 
en welke e-mailberichten er nog open staan. Voor 
bedrijven met meerdere vestigingen of verschil-
lende bedrijfsonderdelen, zoals loonwerk en grond- 
verzet, is er een multi-company-oplossing. 

Om de administratie en planning nog beter te la-
ten verlopen, biedt PlanProf de mogelijkheid om 
tegen een vergoeding gebruik te maken van een 
digitale werkbon. Dit kan alleen in combinatie 
met de kantoorversie. Die werkbon wordt aange-
boden via een website. Het voordeel is dat deze 
overal en op elk device dat is aangesloten op in-
ternet kan worden opgeroepen. “De PlanProf 
WebApp zorgt voor een aanzienlijke administra-
tieve verlichting voor de medewerkers op kantoor. 
De medewerkers kunnen hun eigen uren contro-
leren en indienen, zodat ook daar geen papier 
meer aan te pas hoeft te komen”, legt De Klerk uit. 
Ook kunnen er voor nieuwe medewerkers en flex-
medewerkers heel gemakkelijk (tijdelijke) toe-
gangscodes worden gemaakt. 
 
TOEVOEGING OP AFAS PROFIT
PlanProf biedt een volledig systeem, van relatiebe-
heer tot factuur en van planning tot projectbeheer, 
maar door een samenwerking met AFAS kan het 
systeem via de speciale versie PlanProf(it) nog ver-
der gaan. “Hier dient het digitale planbord van 
PlanProf als additionele optie op AFAS Profit. Basis-
gegevens worden automatisch uit AFAS Profit op-
gehaald, zodat er meteen kan worden gepland. 
Andersom dienen de orders in PlanProf als basis 
voor de factuur in AFAS Profit. Voor cumelabedrij-
ven die al met AFAS werken, bieden wij zo een 
mooie en interessante branchespecifieke toevoe-
ging op AFAS Profit.”

‘ONZE SOFTWARE  
MOET JE PASSEN ALS  
EEN MAATPAK, MAAR  

HET IS GEEN MAATWERK’

Vandaag de dag levert PlanProf een volledig digitaal systeem voor cumelabedrijven. 
“Het is een systeem dat is ontwikkeld door en voor bedrijven in groen, grond en infra”, 
zegt Roel de Klerk van PlanProf. “Het is ontstaan vanuit de praktijk en onderscheidt 
zich daarmee van de andere systemen.”

- SLIM EN DIGITAAL

SERIE: 
SLIM EN DIGITAAL

Welk systeem past bij jouw bedrijf? Bekijk 
het compacte en eenvoudige overzicht op 
www.cumela.nl/nieuws/achtergrond/ 
leverancierstabel-inzicht-leveranciers-en- 
systemen. Daar vind je PlanProf in terug, 
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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ALTERNATIEVEN VOOR  
EEN PERSOONLIJKE  
ONTMOETING

Op het moment van schrijven heb ik net een vergadering 
afgerond met alle dertig medewerkers van Cumela, die 
plaatsvond in Microsoft Teams. Een wat? Teams, Skype, 
Zoom, webinar, online-meetings… De coronamaatrege-
len dwingen onze maatschappij om naar andere oplos-
singen te zoeken nu we elkaar vaak niet in levenden lijve 
kunnen ontmoeten. Waar online vergaderen een paar 
maanden geleden nog ‘liever niet’ was, is het nu nor-
maal. Ik log thuis in, start mijn vergadering op en binnen 
een paar minuten zit ik in een online-vergadering met 
meer dan dertig mensen. Een handig middel om toch in 
contact te blijven met elkaar.

Toch wel gek, die eerste keer, maar hoe vaker we dit doen 
- inmiddels zitten we negen weken thuis - des te norma-
ler het wordt. Ook in het contact met jullie proberen we 
deze media in te zetten. De eerste online-cursussen zijn 
gehouden en mijn collega’s en ik hebben soms een doof 
oor van het vele bellen. We merken ook dat dit soms las-
tig is en dat sommige ondernemers het niet willen. “On-
bekend, ik weet niet hoe, ik heb dat systeem niet”, klinkt 
het dan. Oké, we blijven mensen en het is altijd fijn om 
iemand écht in de ogen te kijken. Ik was dan ook erg blij 
toen ik 11 mei weer op pad kon, ‘de wei in!’, maar deze 
hele situatie biedt ons ook weer nieuwe kansen. Bedenk 
eens hoeveel tijd je bespaart door online een vergadering 
te volgen in plaats van naar Nijkerk te moeten rijden voor 
die paar uurtjes. Je kunt direct na de vergadering weer 
met je andere werk bezig. Of dat je voor een afspraak 
met één van onze adviseurs niet per se terug naar kan-
toor hoeft te komen, maar ook per Skype even samen de 
cijfers kunt bekijken terwijl jij de kraan hebt stilgezet. Of 
je haakt alleen aan bij dat deel van de vergadering of 
cursus dat voor jou relevant is.

Zie de kansen van digitalisering en probeer het eens uit! 
Een efficiënte tijdsbesteding, minder reistijd en zelf meer 
in de hand hebben wat je waar en wanneer doet. Alleen 
jammer dat je dan niet meer kunt genieten van zo’n goed 
verzorgde lunch of die lekkere koek bij de koffie. Daar 
moeten ze dan nog wel even iets op vinden!

Sabine Zweverink, 
specialist digitalisering

‘IN ÉÉN KEER  
ZIE JE WAAR WIE  
MET WAT IS’  

SLIM EN DIGITAAL -

‘HET LEVERT DE MEDEWERKERS  
VEEL RUST OP’

Als gevolg van de coronacrisis moet er vandaag de dag veel op 
afstand gebeuren. “Een versnelling van de digitale opvoeding”, 
noemt Dirk de Heer van Damsteegt het. Toch werkt dit bedrijf 
alweer verscheidene jaren met PlanProf, dat eerder werd aan-
geboden door PlanBase. “Wij hebben heel veel pakketten ge-
zien, maar de grafische vormgeving van de planning zoals die 
hier is, zijn we nergens anders tegengekomen. Je ziet in één 
oogopslag alles en kunt er in één keer doorheen scrollen.”

Een minder complex bedrijf kan er volgens De Heer zo mee 
aan de slag. Bij Damsteegt, dat zowel actief is in de machine-
verhuur, het grondverzet als in de recycling, lag dat iets an-
ders. “Dan is het goed dat je zelf technische kennis in huis 
hebt. Een voorbeeld van iets wat wij nu wel hebben, is een 
directe koppeling aan Exact, waardoor PlanProf ook dat sys-
teem invult.”

De Heer is vooral lovend over de service en de snelheid waar-
mee de mensen van PlanProf werken. “Ze verkopen echt niet 
te snel nee en denken mee om een oplossing te vinden. De 
andere kant is dat het voor hen de uitdaging is om de basis te 
behouden, zodat je niet verdwaalt.”
In de praktijk merkt De Heer ook dat sommige zaken mooi 
klinken, maar eigenlijk niet nodig zijn. “Plannen doen wij 
vooral vanaf kantoor. Het had voor ons geen meerwaarde 
om mobiel te kunnen plannen.” 

Dat de digitale-werkbon-website alleen werkt met internet 
noemt De Heer ook niet als een nadeel. Hij ziet het vooral als 
een voordeel dat je daardoor meteen alle informatie beschik-
baar hebt en dat de gegevens gemakkelijk in te vullen zijn. “Ik 
vind het vooral bijzonder hoe dicht je bij de werkzaamheden 
kunt komen”, zegt hij. Dat het de medewerkers ook veel rust 
oplevert nu de briefjes weg zijn, is dan mooi meegenomen. 
De Heer is blij met het digitale systeem. Hij geeft wel aan dat 
dit vereist dat je met een andere bril naar zaken gaat kijken. 
“Net zoals we ook steeds blijven kijken naar de digitale sys-
temen die er zijn en degene die nieuw op de markt komen.” 

‘BEDENK EENS HOEVEEL TIJD JE BESPAART  
DOOR ONLINE TE VERGADEREN’


