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Correcte loonberekeningen vragen exacte
registratie van afwezigheden. Precies daar 
liep het bij Randstad niet altijd even efficiënt 
en correct. De registratie gebeurde op 
papier, waardoor bij de loonberekening soms 
fouten werden gemaakt. De prestaties van 
de medewerkers werden niet systematisch 
geregistreerd, waardoor de HR-afdeling zelf 
de gegevens (inclusief vakantiedagen, die via 
een formulier werden aangevraagd) moest 
invoeren in het loonverwerkingspakket.  “De 
administratieve rompslomp kostte ons veel 
tijd en de manuele invoering van gegevens bij 
de loonafsluiting zorgde voor een verhoogde 
kans op fouten,” zegt Sylvie Robyn, Manager 
Personnel & Salary Administration. “In 2006 telde 
onze dienst 3 medewerkers voor het verwerken 
van de gegevens van 1.300 personeelsleden. 
De werkdruk was enorm.”

Snelle groei vergt  
flexibiliteit
Overigens hadden de medewerkers geen zicht 
op hun eigen dossier, zoals het aantal resterende 
vakantiedagen, wat tot aarzelingen leidde in de 
flexibiliteit die men aan de dag legde. “Vakantie 
aanvragen via een formulier was niet alleen voor 
ons, maar ook voor de medewerkers lastig,” 
zegt Sylvie Robyn. “Soms raakte het formulier 

verloren en moest men bij de personeelsdienst 
aankloppen, wat onze werkdruk verhoogde.” 
Randstad maakte in die jaren ook een sterke 
groei door. Het aantal medewerkers steeg van 
1.300 naar 1.700 en het aantal kantoren zat in 
de lift (vandaag telt België 250 kantoren). Snelle 
groei in een concurrentiële markt vergt flexibiliteit 
van een organisatie. Randstad had nood aan 
een transparante oplossing voor de registratie 
van afwezigheden.”

Protime’s workforce management systeem 
sprak het management van Randstad aan. Het 
projectplan dat Protime voorstelde, versterkte het 
geloof van het management in de Software as 
a Service (SaaS)-benadering van Protime. “De 
oplossing kon naadloos geïntegreerd worden 
in onze intranetomgeving, waardoor we de 
prestaties realtime naar onze loonmotor konden 
overbrengen,” licht Jack Van Stappen, Business 
Analyst, toe. “De aangeboden hosting oplossing 
zorgt ervoor dat ProTime in onze 250 kantoren 
altijd beschikbaar is. Op dit vlak had Protime toen 

Wie? 
Randstad

Wat? 
Randstad Uitzendbureau werd opgericht in Nederland 
in 1960. In 1965 vestigden ze zich in België als 
Interlabor Interim. In 1970 kwam daar de merknaam 
Randstad bij. Interlabor veroverde een marktaandeel 
van 25% (nummer 1); Randstad 6%. Om beter samen 
te werken, fusioneerden Interlabor en Randstad 
in 1999 tot Randstad Belgium. Een benaming die 
meer dekt dan uitzendarbeid: Randstad groeide 
uit tot volwaardig dienstverlener op HR-gebied. Ze 
verzorgen recrutering, carrièrebegeleiding, opleiding, 
in-house services, HR-projecten en andere diensten. 
Ze zijn niet enkel all-round expert op het gebied van 
arbeid, maar stellen bedrijven en uitzendkrachten 
ook maatpakketten voor volgens hun behoeften. Het 
hoofdkantoor van Randstad Belgium is gesitueerd in 
Brussel. 

Info? 
www.randstad.be

De juiste weg naar  
optimale flexibiliteit

“Met Protime’s 
workforce 
management 
systeem kan  
elke Randstad 
medewerker zijn 
work-life balance 
managen” 

www.protime.eu

Sylvie Robyn
Manager Personnel & Salary Administration

“We hebben ook een bewakende functie: 
we zorgen dat ProTime correct gebruikt 
wordt. We bieden flexibiliteit aan onze 
mensen, maar verwachten dat ze hun 
prestaties systematisch registreren.”

Jack Van Stappen
Business Analyst

In de complexe wereld van HR-dienstverlening staat flexibiliteit centraal in succesvolle 
en rendabele bedrijfsstrategieeën. Daarom was Randstad op zoek naar de juiste weg 
om haar medewerkers meer greep te bieden op de balans tussen flexibiliteit op het 
werk en kwaliteit in het privéleven. De juiste weg loopt over Protime, weet inmiddels 
elke Randstad medewerker. 



we voor hen kozen al een reputatie in de markt.
Met de interface tussen de loonmotor en 
ProTime is de foutmarge bij de loonberekening 
virtueel onbestaande. “Onze loonmotor stuurt 
de personeelsgegevens aan, die automatisch 
geïmporteerd worden in ProTime. Op het einde 
van de maand neemt ProTime over en stuurt 
het de invoering van de prestaties in onze 
loonadministratie,” zegt Jack Van Stappen. De 
Protime-oplossing herleidt niet alleen de foutmarge 
bij de loonberekening tot nul, maar sluit dankzij 
de anomaliezoeker ook alle mogelijke andere 
vergissingen uit. Dit ‘management by exception’-
concept maakt onmogelijke of onlogische 
situaties zichtbaar met één druk op de knop. 
Sylvie Robyn: “Met ProTime beschikken we 
over up-to-date informatie. We zien wanneer 
aanvragen niet goed gebeuren en kunnen snel 
tussenkomen. Via een aantal courante rapporten 
in een makkelijk toegankelijk en aanpasbaar 
formaat kunnen we anticiperen op knelpunten 
met onze 1.700 medewerkers. Wanneer een 
manager te lang wacht met het goedkeuren van 
een vakantieaanvraag, reageren we. En wanneer 
iemand in november nog 20 vakantiedagen heeft, 
trekken we aan de alarmbel. We hebben ook een 
bewakende functie: we zorgen dat ProTime correct 
gebruikt wordt. We bieden flexibiliteit aan onze 
mensen, maar verwachten dat ze hun prestaties 
systematisch registreren.”

Met de “Employee Self 
Service” stuurt iedereen zijn 
eigen flexibiliteit

Vandaag vragen medewerkers vakantie aan via 
het intranet, waar ze op een gebruiksvriendelijke 
manier toegang krijgen tot de online 
registratiemodule. “Dat was een aanpassing, 
maar de voordelen zijn de omschakeling meer 
dan waard,” zegt Jack Van Stappen. “In één 
oogopslag krijgt het personeel een overzicht 
van zijn prestaties, compleet met het aantal 
resterende vakantiedagen. Deze “Employee Self 
Service” stelt hen in staat om gemakkelijker hun 
eigen dossier te beheren dan vroeger, wat hen 
verantwoordelijkheid geeft.” Dankzij de online 
registratiemodule kan de personeelsdienst de 

afwezigheidaanvragen van alle medewerkers 
onmiddellijk raadplegen. “We hebben op elk 
moment een overzicht van de prestaties,” zegt 
Sylvie Robyn, die met haar team dagelijks ProTime 
gebruikt. “We kunnen online de medewerkerssaldi 
en hun goedkeuringsstatus checken. De integratie 
van Protime e-Premium leidde tot een logische 
en vlotte verwerking van registratiegegevens, die 
de broodnodige flexibiliteit van onze organisatie 
ondersteunt.” De vermindering van de werkdruk 
op de personeelsdienst is met een halve FTE 
op jaarbasis aanzienlijk. Zo kan de dienst zich 
toespitsen op haar kerntaken. 

Work-life balance  
met Protime: de juiste  
oplossing op de juiste 
plaats
Meer dan ooit zijn mensen op zoek naar een 
evenwicht tussen werk en privéleven. Dat geldt 
zeker voor de medewerkers van Randstad, die 
met een variabele werkdruk te maken hebben. 
Vaak vragen klanten onmiddellijke actie, waardoor 
de medewerkers snel hun werktijden moeten 
aanpassen. “Flexibiliteit is bij ons het sleutelwoord,” 
zegt Luc Steensels, Compensation & Benefits 
Manager. “Versoepeling van werktijden is gewoon 
goed management. Bovendien is het gevoel 
dat je je eigen werktijd onder controle hebt een 
belangrijke factor voor arbeidstevredenheid. 
In de toekomst wil Randstad deze autonomie 
uitbreiden door de mogelijkheid in te voeren om 
inhaalrust op 2-uurbasis op te nemen. Met Protime 
e-Premium hebben we daarvoor ‘the right tool at 
the right place’.” De samenwerking met Protime 
kan vanuit alle rangen op veel enthousiasme 
rekenen. Jack Van Stappen: “Het systeem is 
stabiel, gebruiksvriendelijk en flexibel. We hebben 
nog geen downtime gehad. De helpdesk van 
Protime staat altijd klaar om onze medewerkers 
te adviseren. Geregeld komt een medewerker 
van Protime nieuwe mogelijkheden bespreken.” 
Ook de toewijzing van kostenvergoedingen wordt 
onderzocht. De samenwerking tussen Randstad 
en Protime blijft groeien. “We hebben de juiste 
weg gevonden met Protime, er is geen weg terug 
meer,” besluit Luc Steensels.

“Flexibilisering van de 
werktijden is gewoon 
goed management. 
Dat iedereen zijn eigen 
werktijd beheert is een 
belangrijke factor voor 
arbeidstevredenheid. 
Met ProTime hebben we 
daarvoor ‘the right tool at 
the right place’.” 

Luc Steensels,
Compensation & Benefits Manager

www.protime.eu

Workforce management 
systeem van Protime 
herleidt foutmarge bij 
loonberekening tot nul

Knelpunten

• Medewerkers hebben geen zicht op eigen 
prestaties

• Personeelsdienst beschikt niet over 
gecentraliseerde HR-informatie

• Hoge werkdruk op personeelsdienst en 
reële foutenkans

• Nood aan flexibilisering van prestaties

Oorzaken

• Geen systematische registratie van aan- 
en afwezigheden

• Afwezigheidaanvragen op papier en 
manuele loondoorgave

• Groeiend aantal medewerkers in steeds 
meer kantoren

Opportuniteiten

• Snelle beschikbaarheid van gegevens
• Efficiënte loonafsluiting
• Tijdwinst en minder kans op fouten
• Meer tijd voor kerntaken
• Medewerkers hebben een overzicht van 

hun prestaties
• Betere work-life balance voor het 

personeel

Oplossing

• Automatisering van de processen
• Protime e-Premium:

• ProTime: registratie en beheer van de 
prestaties (personeelsdienst)

• ProNet: Employee Self Service 
(Randstad medewerkers)

• In gebruik sinds 1 januari 2006


