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‘Voordelen voor zowel 
eindgebruikers als 
HR-medewerkers’ 



ongeveer die in één van de vestigingen tewerkgesteld zijn maar 
organisatorisch rapporteren aan de Komatsu Europe Groep.

Gebruiksgemak en snelheid 
Sonja De Hertogh is al 42 jaar werkzaam in human resources. 
“Toen ik destijds nog bij Thales Communications in Hoboken 
actief was als senior HR officer, hadden we daar op een bepaald 
moment nood aan een tijdregistratiesysteem”, zegt ze. “We kozen 
toen voor de oplossing van Protime, en werden zo de derde klant 
van dat bedrijf. Tijdens mijn hele carrière heb ik met drie of vier 
systemen gewerkt, maar met Protime was er altijd een klik.” 

“Toen ik in 2006 bij Komatsu aan de slag ging, was ik dan ook erg 
blij hier eveneens de Protime-oplossingen aan te treffen. Maar na 
een grote reorganisatie in 2009 zijn we die pas écht efficiënt gaan 
gebruiken. Tot dan werden de verlofkaarten hier nog manueel 
ingevuld. Via het toenmalige ProNet, de voorganger van myProtime, 
hebben we de procedure gedigitaliseerd en vereenvoudigd.” 

Vandaag dienen zowel de bedienden als de arbeiders van 
Komatsu Europe hun verlofaanvragen eigenhandig in via 
myProtime. “Hun enthousiasme heeft ons verrast”, bekent Sonja. 
“Je moet weten: nogal wat arbeiders hebben niet eens een 
e-mailadres of een computer ter beschikking op het bedrijf. De 
myProtime-app op hun smartphone hadden ze meteen onder de 
knie. Ze zijn dan ook overtuigd van de voordelen die een digitale 
verlofaanvraag biedt, zoals het gebruiksgemak en de snelheid.” 

De oplossingen van Protime worden ook gebruikt voor de 
registratie en de opvolging van gepresteerde overuren. En dat 
zijn er volgens Sonja nogal wat. Voor de eigenlijke ‘tikkingen’ op 
de werkvloer gebruiken de medewerkers myProtime niet. Dat 
heeft te maken met het feit dat ze voor elke afzonderlijke taak in 
het magazijn een specifieke code moeten ingeven, met het oog 
op een gedetailleerde efficiëntieberekening. Daarvoor werden 
dan ook fysieke tikklokken geïnstalleerd die gelinkt zijn aan de 
Protime-toepassingen. 

“Voor hun planningen in het magazijn maken de 
verantwoordelijken wel gebruik van ProTeam”, merkt 
Sonja op. “Maar uit gewoonte gebruiken managers en hun 
ondersteunende medewerkers toch vaak nog hun vertrouwde 
Excel-spreadsheets. Wanneer zij zouden overschakelen naar het 
benutten van alle mogelijkheden die ProTeam, biedt, zou alles 
nog een stuk efficiënter kunnen verlopen.”

Komatsu is een producent van grondverzetmachines, 
landbouwvoertuigen en groot materieel voor de mijn- en 
bosbouw. Het Japanse bedrijf zag het levenslicht in 1921, en 
groeide uit tot een internationale groep met bijhuizen in de 
verschillende continenten. Wereldwijd stelt ze vandaag 62.000 
mensen tewerk. In Europa telt Komatsu 4.900 medewerkers, 
verspreid over enkele filialen. Enerzijds zijn er hier negen 
fabrieken: twee in het Verenigd Koninkrijk, één in Italië, drie in 
Duitsland, één in Frankrijk en twee in Zweden. Daarnaast is er 
een commerciële vestiging in Frankrijk. 

Maar het hart van Komatsu Europe bevindt zich in Vilvoorde. 
“Dit is het hoofdkwartier voor Europa en Noord-Afrika”, legt 
senior HR coordinator Sonja De Hertogh uit. “In dit gebouw 
bevinden zich nog een paar afzonderlijke entiteiten, waaronder 
een coördinatiecentrum voor de financiën en een afdeling die 
focust op de leasing van onze machines. Maar vooral belangrijk 
is het magazijn met een oppervlakte van 57.000 vierkante meter: 
van hieruit worden alle wisselstukken voor Europa, Afrika en een 
gedeelte van het Midden-Oosten verdeeld.” 

“In dit magazijn werken 110 arbeiders in een vast ploegensysteem”, 
zegt Sonja. “Daarnaast zijn hier in Vilvoorde nog eens een 
tweehonderdtal bedienden tewerkgesteld. Zij zijn in de weer 
met allerlei ondersteunende taken, met human resources, met 
legal issues, warehouse- en distributor ondersteunende diensten. 
De organisatie van Komatsu Europe bestaat ook uit een aantal 
“virtuele internationale organisaties” zoals daar zijn de Marketing 
afdeling en EU IT afdeling. Goed voor een honderdtal medewerkers 

Het hoofdkwartier van Komatsu Europe in 
Vilvoorde gebruikt de oplossingen van Protime  
om zijn workforce management in goede banen  
te leiden. “Ik heb drie of vier systemen gebruikt, 
maar met Protime was er altijd een klik”, zegt  
de senior HR coordinator. 

“Vanuit ons magazijn in Vilvoorde 
worden alle wisselstukken voor Europa, 
Afrika en een gedeelte van het Midden-
Oosten verdeeld.”

Sonja De Hertogh, senior HR coordinator Komatsu Europe 



Jong en dynamisch bedrijf  
Toch is Sonja De Hertogh vandaag al erg opgetogen over de 
impact die de oplossingen van Protime heeft op de manier van 
werken. “Het gemak en de gebruiksvriendelijkheid geldt zowel 
voor de eindgebruikers als voor de HR-medewerkers”, getuigt 
ze. “Neem nu de rechtzetting van de anomalieën: mijn eerste 
taak van de dag. Vroeger betekende dit steevast een zoektocht 
naar elke verantwoordelijke. Vandaag volstaat een eenvoudig 
mailtje om zo’n fout te corrigeren.” 

“Het is wel enigszins jammer dat de andere Komatsu-filialen 
binnen Europa de oplossingen van Protime niet gebruiken. 
Enkel in onze fabriek in het Verenigd Koninkrijk worden de 
planningen beheerd via ProTeam. De andere landen geven 
de voorkeur om hun eigen systemen te blijven gebruiken om 
diverse redenen, waaronder de koppeling met hun sociaal 
secretariaat. Voor onze internationale managers (behorende 
tot de virtuele organisaties) is dat vaak vervelend, zij moeten nu 
door gebruik te maken van verschillende systemen, afhankelijk 
van de plaats van tewerkstelling van de medewerker, vakantie 
aanvragen goedkeuren. 

“Protime is bovendien een 
jong en dynamisch bedrijf dat 
zweert bij een analytische een 
servicegerichte aanpak. We worden 
goed begeleid en snel geholpen 
door een team van toegewijde 
consultants. De rechtstreekse 
link met SD Worx als payroll 
provider zien we als een extra 
troef. Want die koppeling maakt 
het importeren en exporteren 
van gegevens makkelijker, ook al 
blijft het belangrijk om de codes te 
controleren. 

Het feit dat SD Worx internationaal 
actief is, zou voor onze andere 
Europese vestigingen een 
bijkomend argument kunnen zijn 
om over te stappen naar Protime. 
Maar vanuit ons hoofdkwartier 
willen we dit niet opdringen.” 

“Zowel onze bedienden als arbeiders 
dienen hun verlofaanvragen zelf in via 
myProtime. Hun enthousiasme heeft 
ons verrast.”

Sonja De Hertogh, senior HR coordinator Komatsu Europe 
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“We worden goed begeleid 
en snel geholpen door 
een team van toegewijde 
Protime-consultants.”

Sonja De Hertogh, 
senior HR coordinator Komatsu Europe 
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