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“Pragmatische  
hands-on oplossing”



“We spreken bij Agristo niet over bedienden en arbeiders, maar 
wel over kantoormedewerkers en niet-kantoormedewerkers”, 
legt Ruud uit. Onze filialen in Nazareth en Tilburg tellen elk een 
220-tal werknemers, en in Wielsbeke zijn ongeveer 300 mensen 
aan de slag. Harelbeke is met een 100 werkkrachten de kleinste 
productievestiging. De overige 220 mensen zijn actief in de 
overkoepelende groep.” 

Voor elk wat wils 

Ruud De Baecke staat dicht bij de business en kent de noden van 
human resources. “Het is alvast een uitdaging om iedereen binnen 
het bedrijf warm te maken voor de verschillende hr-systemen”, 
stelt hij. “Ons publiek is erg divers, gaande van kartonopzetter tot 
CEO, maar er is voor elk wat wils. Cruciaal is om in te spelen op de 
snel veranderende markt, en om een goed evenwicht te zoeken 
tussen het behoud van goede werkkrachten en het aantrekken van 
nieuwe werknemers.” 

Sinds 2017 gebruikt Agristo de oplossingen van Protime. “Door 
onze snelle personeelsgroei was de behoefte aan een flexibel 
systeem voor tijd- en aanwezigheidsregistratie erg toegenomen”, 
getuigt Ruud. “Enerzijds om de payrollverwerking binnen een 
bepaalde tijdspanne te kunnen verwerken, anderzijds om 
de afwezigheidsaanvragen te kunnen digitaliseren. Want die 
gebeurden tot dan nog altijd via papieren fiches.” 

“We zijn gestart met ProTime als ondersteunend hr-platform - 
aangevuld met ProNet, enkele exportmodules richting sociaal 
secretariaat en een oplossing voor toegangscontrole. De keuze voor 
Protime als leverancier heeft te maken met de mogelijkheden tot 
tijd- en aanwezigheidsregistratie met complexe tijdinterpretatie voor 
de payrollverwerking, maar ook met de combinatie van software en 
hardware. De no-nonsenseaanpak is eveneens een troef.” 

“Vroeger vulden we de kalenders in onze payrollapplicatie manueel 
in. Maar de verwerking van de loonlijsten werd almaar tijdrovender 
en complexer. Dankzij Protime hebben we nu een pragmatisch 
hands-on systeem in huis dat vlot omspringt met technische 

‘Verloven en afwezigheden 
aanvragen via de telefoon was nog 
nooit zo makkelijk.’ 
Ruud De Baecke, human resources process & project manager Agristo

Agristo werd in 1986 opgericht door Antoon Wallays en Luc Raes. 
Het familiebedrijf breidde zijn productiecapaciteit sindsdien 
stelselmatig uit. Vandaag is deze West-Vlaamse onderneming 
een heuse wereldspeler op het vlak van ontwikkeling, 
innovatie en productie van voorgebakken en diepgevroren 
aardappelproducten. Het hoofdkantoor bevindt zich in 
Wielsbeke, en er zijn aparte productievestigingen in Harelbeke, 
Wielsbeke, Nazareth en het Nederlandse Tilburg. 

Anno 2022 realiseert Agristo een jaaromzet van ruim 600 miljoen 
euro. Jaarlijks worden dan ook maar liefst 850.000 ton 
aardappelen verwerkt tot een uitgebreid assortiment aan onder 
andere frieten, aardappelschijfjes en kroketten. Die worden 
geëxporteerd naar 145 verschillende landen in alle uithoeken van 
de wereld. Het gamma bestaat sinds enige tijd ook uit producten 
die op aardappelen geïnspireerd zijn, zoals zoete aardappelen en 
pastinaakfrieten. 

Daarnaast is Agristo een private label bedrijf dat 
aardappelproducten maakt voor allerlei huismerken in de 
detailhandel en voedingsindustrie. De drang naar innovatie leidt 
bovendien tot continue investeringen in nieuwe productielijnen 
en -technieken, verbeterde smaken en automatisering. 

Het familiebedrijf telt intussen meer dan 1.000 werknemers. 
“Al onze medewerkers noemen we potatoholics”, zegt Ruud 
De Baecke, die zich als human resources process & project 
manager dagelijks ontfermt over het analyseren, rapporteren, 
digitaliseren en automatiseren van de hr-processen. Hij zoekt ook 
naar synergieën tussen de verschillende productiesites, al waakt 
hij erover dat zij hun identiteit bewaren. Het onderhoud van de 
hr-systemen behoort eveneens tot zijn takenpakket. 

‘Agristo telt vandaag meer  
dan 1.000 medewerkers. 
We noemen ze potatoholics.’ 
Ruud De Baecke, human resources process & project manager Agristo 

Het West-Vlaamse Agristo produceert diepgevroren 
aardappelproducten voor zowat de hele wereld. Alle 
1.000 medewerkers in de verschillende vestigingen 
gebruiken de oplossingen van Protime. Dat leidt tot 
aanzienlijke tijdwinst en minder correcties.



De oude manier van diensten plannen en 
uren registreren in Excel was bewerkelijk, 
foutgevoelig en medewerkers hadden 
geen inzicht in gewerkte uren en de 
daarbij behorende beloningen.

Protime levert een transparant systeem 
voor planning en urenregistratie.

Een efficiëntere manier van personeels-
planning en tijdsregistratie en een trans-
parantere manier van communiceren 
naar medewerkers. 

• Koppeling met overkoepeld Business 
Intelligence systeem waardoor 
rapportages overzichtelijker en rijker 
aan data zijn geworden;

• Transparantie voor medewerkers;
• Efficiënt plannen van diensten en 

soepel proces van salarisverwerking.

Uitdaging

Oplossing

Resultaat

Voordelen

interpretaties. We hebben hierin alle regels rond werk- en 
rusttijden geconfigureerd en kunnen de kalenders simpelweg 
importeren. Dat resulteert in tijdwinst en minder correcties bij de 
loonafsluiting.” 

“In juni 2022 hebben we het intussen wat verouderde ProNet 
ingeruild voor zijn opvolger: myProtime. Dit uniforme systeem is 
veel intuïtiever aangepakt, is beschikbaar in meerdere talen en 
laat toe om inzichtelijke teamkalenders te consulteren. Verloven 
en afwezigheden aanvragen via de telefoon was nog nooit zo 
makkelijk. Het kan eender waar en wanneer. De reacties van onze 
medewerkers zijn dan ook erg positief.” 

Lokale regels respecteren 

Elke vestiging van Agristo maakt gebruik van de oplossingen van 
Protime. Er gelden immers afwijkende regels op het vlak van 
bijvoorbeeld tijdinterpretatie, overuren en pauzes. Daarbij moet 
rekening gehouden worden met lokale wetgevingen en cao’s. 
Ruud De Baecke stelt overigens ook culturele verschillen vast 
tussen België en Nederland: 

In de nabije toekomst wil Ruud bepaalde taken en 
verantwoordelijkheden rond de controle van gepresteerde uren 
nog dichter bij de business brengen. Op die manier wil hij 
leidinggevenden zelf overuren binnen hun team laten 
beoordelen, zonder de tussenkomst van de hr-afdeling. Goed 
nieuws is alvast dat dit met de oplossingen van Protime perfect 
mogelijk is. 

“We zijn een snelgroeiend bedrijf waarbinnen de noden op het 
vlak van human presources mee evolueren”, besluit Ruud. “Om 
hier tijdig op in te kunnen spelen, overwegen we bijkomend 
een beroep te doen op de Managed Services van Protime. 
Dit in samenwerking met een vaste consultant waarmee we 
op wekelijkse basis bespreken wat we kunnen uitbreiden en 
verbeteren. Door op recurrente basis onze hr-systemen aan te 
passen, vermijden we achter de feiten aan te lopen.” 

‘In de toekomst gaan we bepaalde 
hr-taken nog dichter bij de business 
brengen.’ 
Ruud De Baecke, human resources process & project manager Agristo 
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