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“Ouwehand kan door 
de komst van Protime 
efficiënter werken”

Een vereenvoudigd 
tijdsregistratieproces, 
geautomatiseerd 
tot aan het 
verloningsproces 

Ouwehand is een visverwerkingsbedrijf met een 
specialiteit in haring. Er wordt met veel beleid 
gezocht naar de juiste vis van de beste kwaliteit, die 
bij Ouwehand wordt verwerkt tot een eindproduct 
zoals zoetzure haring, braadharing of haringpartjes 
in roomsaus. Binnen de productieafdelingen van 
Ouwehand zijn de afgelopen jaren diverse processen 
steeds verder geautomatiseerd. Ook binnen de 
afdeling Personeelszaken van Ouwehand was er de 
wens om processen verder te automatiseren. Met de 
komst van Protime is hier invulling aan gegeven.  



Verlof en overuren; registreren en automatische 
verwerking naar salarisadministratie 

Koos legt tevens de voordelen uit van het gebruik van myProtime 
voor het goedkeuren en registreren van verlof- en overuren 
in myProtime: “Voorheen moest ik verlof- en overuren van 
medewerkers goedkeuren en deze uren handmatig bijhouden in 
Excel. Op maandbasis moest ik uitdraaien maken van klokkaarten 
om te zien hoeveel verlof- en overuren medewerkers hadden 
opgebouwd.”  

 

Sinds de komst van myProtime, heeft Ouwehand de 
verantwoordelijkheid voor het goedkeuren van verlof- en 
overuren van medewerkers ook direct bij de teamleiders neer 
kunnen leggen. “Medewerkers kunnen nu zelf in de myProtime 
omgeving zien hoeveel vakantieuren ze hebben opgebouwd 
en ook gemakkelijk verlof aanvragen. De teamleader kan dit 
vervolgens via myProtime goedkeuren.” En hetzelfde geldt 

 
Bij Ouwehand Visverwerking zijn zo’n honderd mensen in vaste 
dienst. Dit betreft zowel mensen op kantoor als mensen op 
visverwerkende locaties. Omdat haring een seizoensproduct is, 
werken er, afhankelijk van het seizoen, daarnaast nog eens 50 
tot 150 uitzendkrachten, hoewel dit aantal steeds minder wordt 
door optimalisatie van productieprocessen. Koos van den Bosch, 
Salarisadministrateur bij Ouwehand, vertelt: “We hebben steeds 
minder personeel nodig omdat de productieprocessen steeds 
verder worden geautomatiseerd. Zo kan er nu bijvoorbeeld meer 
machinaal gefileerd worden en hoeft een medewerker eigenlijk 
alleen de haring nog maar na te kijken.” 

Koos vervolgt zijn verhaal: “Hoewel de afgelopen jaren de 
verwerking van de haring steeds tijdefficiënter kon gebeuren, bleef 
de efficiëntie in het HR-proces in dat opzicht achter. Zo werkten 
wij nog met één systeem voor tijdsregistratie en één systeem 
voor salarisadministratie. En die twee systemen konden niet met 
elkaar communiceren. Daardoor was ik veel tijd kwijt aan het 
dubbel invoeren van data. Zodoende ontstond de wens om het 
tijdsregistratieproces te vereenvoudigen en te automatiseren, tot 
aan het verloningsproces toe.”  

Tijdsregistratie en salarisadministratie in één 
geautomatiseerd proces 

De keuze voor een nieuw systeem viel op myProtime en sinds 
1 januari 2022 is het systeem live gegaan. Koos vertelt het 
volgende over het nieuwe proces: “We gebruiken bij Ouwehand 
nog steeds twee aparte systemen voor tijdsregistratie en 
salarisadministratie, maar het grote verschil is nu dat de twee 
systemen wel met elkaar kunnen communiceren. Voor invoer van 
personeelsinformatie en salarisadministratie gebruiken we Cobra 
en myProtime wordt ingezet voor tijdsregistratie.” 

Koos legt daar enthousiast de voordelen van uit: “Als ik nu 
een medewerker invoer in Cobra, staat deze ook meteen in 
myProtime. Het ene systeem houdt de tijdsregistratie bij, wat 
automatisch communiceert met het systeem voor de verloning. 
Het scheelt enorm veel tijd dat er nu een eenmalige invoer is van 
data.”

“Dankzij myProtime is het veel 
overzichtelijker en transparanter voor 
de medewerker om te zien hoeveel 
verlof- en overuren ze hebben 
opgebouwd.”

Ouwehand en Food Defense regelgeving

Naast het registreren van uren via myProtime, heeft 
het in- en uitklokken voor Ouwehand nog een andere 
belangrijke functie. Koos legt daarover uit: “Het 
brengt ons ook een stuk veiligheid. Omdat wij een 
voedselverwerkingsbedrijf zijn, hebben we te maken met 
strenge Food Defense regelgeving: het beschermen van 
producten tegen besmettingen. Het bijhouden van welke 
medewerkers wanneer aanwezig zijn, hoort daar ook bij. 
Door het in- en uitklokken kunnen we dit nauwkeurig 
bijhouden.” 



Tijdsregistratieproces vereenvoudigen 
en automatiseren, tot aan het 
verloningproces.

Protime levert een 
urenregistratiesysteem dat automatisch 
gekoppeld is aan de salarisafhandeling, 
op die manier is slechts eenmalige invoer 
van data nodig.

De vlekkeloze koppeling tussen twee 
systemen die uitstekend met elkaar com-
municeren. Koos vertelt: “Met de komst 
van myProtime is er enorm veel werk uit 
handen genomen.” 

• Het proces van uren registreren, 
bijhouden van verlof en overuren en 
salarisadministratie kost veel minder 
tijd.

• Meer transparantie op de werkvloer.
• Verantwoordelijkheid voor het 

goedkeuren van verlof- en overuren 
van medewerkers ligt direct bij de 
teamleiders.

Uitdaging

Oplossing

Resultaat

Voordelen
Integratie van Protime binnen Ouwehand

Ouwehand is erg te spreken over de soepele integratie 
van Protime . Koos: “In het begin was het natuurlijk even 
wennen, omdat een nieuw systeem toch weer anders 
werkt. Wij zijn tevreden over de dienstverlening van 
Protime in het hele proces. Ze hebben ons geholpen van 
de vooranalyse tot aan het inrichten van het systeem en 
ons door het hele proces begeleid, van A tot Z.”

voor de registratie van overuren, vertelt Koos: “Een 
teamleider kan nu zelf gewerkte overuren goedkeuren van 
medewerkers via myProtime, zonder dat ik daartussen 
zit. Vervolgens worden deze uren dan automatisch 
meegenomen richting de salarisadministratie.” En dat 
nieuwe proces scheelt enorm veel tijd voor iedereen, aldus 
Koos.

Omwille van deze Food Defense regels, gaat Ouwehand 
binnenkort met behulp van de myProtime Visitors module 
ook bezoekers registreren. Koos legt uit: “We worden op 
vele factoren binnen de voedselveiligheid getoetst. Zo 
moeten we ook de bezoekersstroom bijhouden, en deze 
bezoekers moeten allemaal een gezondheidsverklaring 
invullen. Door bezoekers bij de receptie te laten inchecken 
met behulp van de myProtime Visitors module, kunnen we 
tevens dit proces automatiseren.” 

Transparantie richting medewerkers 

Ook de medewerkers ervaren de voordelen van het 
gebruik van myProtime: “Dankzij myProtime is het veel 
overzichtelijker en transparanter voor de medewerker om 
te zien hoeveel verlof- en overuren ze hebben opgebouwd 
en wat de status is van het goedkeuren van verlof 
bijvoorbeeld.” Koos vertelt dat de medewerkers dat ook als 
zeer prettig ervaren.
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