
 

Handleiding starten met Maatwerk 
 

Voer de volgende 7 stappen uit om met Maatwerk aan de slag te gaan: 

 

Stap 1/7: Ga naar de Maatwerk website (maatwerk.telermaat.nl) 

 

 

Stap 2/7: Log in 

 

 

Stap 3/7: Stel om te beginnen voorkeuren in: 

 
a. Kies voorkeur oppervlaktemaat (Hectare of vierkante meter) 

b. Kies standaard GBM taak type (gewasbescherming) 

c. Kies voorkeuren (Standaard waarden) Bouwplan. Deze waarden zullen automatisch 

worden ingevuld bij het toevoegen van percelen/gewassen. Vul alleen de dingen in die 

bedrijfsbreed overal of grotendeels hetzelfde zijn. Er kan later bij elk perceel handmatig 

worden aangepast. 

 

 

Stap 4/7: Ga naar Bouwplan om het bedrijf in te tekenen 

 
 

Maak de keuze om handmatig in te tekenen of om in te laden via RVO: 



 
Optie 1: Handmatig intekenen:  

1. Klik op ‘Nieuw perceel’.  

2. Klik de hoeken van het perceel aan en klik weer op het eerste punt om het 

perceel te voltooien. 

3. Geef het perceel een naam 

4. Controleer of alle velden goed staan en druk op ‘opslaan’ 

5. Ga verder naar stap 5/7 

Optie 2: Inladen via RVO: Om hier gebruik van te maken, volg de volgende stappen: 

1. Log in bij “Mijn RVO” (mijn.rvo.nl) 

2. Ga op deze website naar “machtigingen beheren” 

3. Maak een nieuwe machtiging aan voor AppsforAgri BV te Tilburg (kvk 58299238) 

voor het “raadplegen van percelen” 

4. Ga naar Maatwerk en klik op ‘Inladen via RVO’ (het laden kan even duren) 

5. Selecteer eerst de gewenste percelen 

6. Na het selecteren van de gewenste percelen: kies gewas, gebruik en oogstjaar.  

7. Druk op ‘opslaan’ om de percelen op te halen 

8. Ga naar bouwplan 

9. Controleer elk afzonderlijk perceel door er op te klikken en naar ‘teeltlijst 

bewerken’ te gaan.  

10. Controleer of de teeltlijsten goed staan ingevuld en druk op opslaan. 

(Stap 5/7 kan nu worden overgeslagen.) 

 

Stap 5/7: Voeg gewassen toe aan elk perceel. Dit kan door op het betreffende perceel te klikken 

en vervolgens op ‘teeltlijst bewerken’. 

 

a. Geef de teelt een naam 

b. Kies gewas. Dit kan een botanische naam zijn, maar ook een gewasgroep (bijv. ‘sierheesters’) 

c. Kies gewasgroep 

d. Controleer of de overige velden goed zijn ingevuld 

 

Let op: Controleer alles goed! Dit is heel belangrijk in verband met de ‘controle-op-gebruik’-

functie. 



Tip: Houd deze teeltlijsten op regelmatige basis bij zodat het altijd kloppend is. Als een teelt 

is beëindigd kan de einddatum worden ingevuld en zal deze teelt ‘verlopen’ en verborgen 

worden. 

 

 

Stap 6/7: Als alle gewassen zijn toegevoegd is Maatwerk klaar voor gebruik: 

Ga naar Teeltagenda.

 
 

Voeg een GBM taak in middels onderstaande knop. 

 
 

Gebruik het veld ‘omschrijving’ om de reden van de toepassing op te geven 

Gebruik het veld ‘evaluatie’ om de toepasser en de weeromstandigheden op te geven 

 

 

 

Stap 7/7: Ga naar ‘Rapportages’ en genereer de gewenste rapportages voor controlerende 

instanties. 

 

 

a. Gebruiksoverzicht: deze rapportage geeft inzicht in de totale hoeveelheid verbruikt middel 

op bedrijfsniveau 

b. Monitor: deze rapportage laat per teelt zien welke taken er zijn uitgevoerd. Kies als 

bewerkingsgroep voor ‘gewasbescherming’ als alleen de gewasbeschermingsregistratie is 

gewenst. 

 

 

 

 

 

 

 



Module ‘Eigen meststof’ 

Een meststof die niet in de lijst staat kan worden toegevoegd middels de module ‘Eigen meststof’. 

Ga in de teeltagenda naar taak bemesting toevoegen. 

  

Klik onderaan op ‘voeg eigen meststof toe’ 

  

Geef de meststof een naam, selecteer de eenheid en vul de NPK-waardes in. 

Na opslaan is de meststof opgenomen in de lijst. Dit product kan nu ook worden opgevoerd in de 

voorraad. Ook kan deze meststof in een GBM taak worden gebruikt. 

 

Maatwerk App 

De Maatwerk App is te downloaden in de App store en Play store.  

Deze bevat de volgende functionaliteit: 

- Waarnemingen toevoegen 

- Taken afvinken 

- Teeltregistratie gewasbescherming en meststoffen 

 


