
Case study 
Strobbo & Pillows Hotels



‘Strobbo, een 
overzichtelijk 
planningssysteem 
voor planners én 
medewerkers’ 



gedaan, maar er ligt veel verantwoordelijkheid bij de hotels zelf, 
zoals bijvoorbeeld de planning en de goedkeuring van de gewerkte 
uren van het personeel.”

Uitdagingen met plannen, tijdsregistratie en 
verloning
Vroeger werd de planning van personeel handmatig gedaan 
in Excel. Marijke legt uit: “Plannen van diensten maar ook 
tijdsregistratie van gewerkte uren in Excel is heel foutgevoelig 
en vooral heel bewerkelijk. Zo moesten Excel sheets worden 
overgetypt in mutatiesheets voor salarisadministratie. Het 
bijhouden van vakantie-uren en ziektedagen moest vervolgens ook 
nog in een apart Excel sheet worden ingevoerd.” 
De wens voor een meer geautomatiseerd proces kwam niet 
alleen vanuit de hotelmanagers zelf, maar juist ook vanuit de 
medewerkers: “Medewerkers hadden zelf geen zicht op gewerkte 
uren en konden opgebouwde vakantie-uren niet monitoren. Dus 
waren we op zoek naar een systeem dat kon voldoen aan de wens 
van medewerkers om de uren inzichtelijker te maken en de wens 
van managers om de planning overzichtelijker en makkelijker te 
maken.”

Pillows Hotels en Strobbo
Marijke vertelt dat ze in eerste instantie zijn begonnen met een 
pilot van een systeem voor tijdsregistratie en planning. Maar al snel 
bleek dat dit systeem niet de koppeling kon maken voor verloning. 
Via haar collega HR Business Partner van Pillows Hotels in België 
werd Marijke gewezen op Strobbo en uiteindelijk is gekozen om 
dit ook in Nederland te lanceren. Alle Pillows Hotels zijn nu sinds 
oktober 2020 live met Strobbo. Carine: “Medewerkers geven in 
de Strobbo app aan wanneer ze niet beschikbaar zijn en zo kan 
de afdelingsmanager duidelijk zien welk personeel wel inzetbaar 
is. Vervolgens wordt gemakkelijk de planning gemaakt. Elke 
medewerker kan nu ten allen tijden in zijn persoonlijke Strobbo 
omgeving zien hoeveel uren er zijn gewerkt en welke beloning 
daarbij hoort.”

Pillows Hotels is een speler in het hogere segment van de 
hotelbranche. Van ‘City’ hotels op business locaties tot ‘Grand 
Boutique’ hotels in grotere, toeristische steden. Variërend in 
prijs, maar het ‘Pillows’ gevoel van comfort, charme, inspiratie 
en klantcontact staat in ieder hotel centraal. Carine Baesch, 
Officemanager: “Het soort klanten van Pillows Hotels is afhankelijk 
van de locatie van het hotel. Baarlo is bijvoorbeeld een landelijke 
locatie en trekt meer toerisme aan uit omliggende landen, maar 
Brussel trekt dan weer veel meer internationale klanten.” Hoe dan 
ook, in ieder hotel ligt de lat hoog en is het streven dat geen enkele 
gast het hotel verlaat met klachten. Gastcontact is daarbij key.
 
Oproepkrachten en wisselende diensten in de 
hotelbranche
Pillows Hotels maakt, zoals de hele toerisme- en horecabranche, 
roerige tijden door tijdens de pandemie. Marijke Beltman, HR 
Business Partner: “Tijdens de lockdown kregen we natuurlijk 
veel annuleringen binnen voor overnachtingen, bruiloften en 
vergaderingen en veel personeel moest noodgedwongen op zoek 
naar ander werk”. Marijke vervolgt: “De horecabranche is nu in 
het algemeen wat voorzichtiger geworden in het aanbieden van 
contracten met vaste uren. Ook Pillows Hotel heeft de strategische 
keuze gemaakt om flexibeler om te kunnen gaan met personeel.” 

Er werken momenteel bij Pillows Hotels zo’n 300 medewerkers, 
waarvan 275 medewerkers in de hotels zelf, deels met 
wisselende diensten. De overige 25 medewerkers zijn werkzaam 
op het hoofdkantoor in ondersteunende functies zoals Sales, 
Marketing, HR, Financiën en Directie. Marijke legt uit: “De 
salarisverwerking wordt bijvoorbeeld op het support office 

“De wens voor een meer 
geautomatiseerd proces kwam niet 
alleen vanuit de hotelmanagers zelf, 
maar juist ook vanuit de medewerkers.”

Pillows Hotels is een collectie van luxe hotels 
met meerdere vestigingen in zowel Nederland als 
België. Inzet van personeel is sterk afhankelijk van 
de bezetting in de hotels en de verwachte drukte 
in de restaurants. Ieder hotel doet zijn eigen 
personeelsplanning. Sterker nog; iedere afdeling 
– food & beverages, housekeeping en frontoffice – 
maakt zijn eigen planning. Met zeven verschillende 
hotels in twee landen en wisselende shifts voor 
allerlei verschillende afdelingen, helpt Strobbo 
hotelmanagers van Pillows Hotels gemakkelijk en 
overzichtelijk de personeelsplanning te maken.



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

Analyse

Pillows Hotels maakt ook gebruik van de rapportage 
module van Strobbo. Marijke vertelt enthousiast: “We 
hebben Strobbo gekoppeld aan ons overkoepelende 
Business Intelligence systeem. Resultaten van 
personeel zoals uren, vakantietegoeden, ziekte-uren 
en personeelskosten worden zo gemakkelijk inzichtelijk 
gemaakt.” Strobbo helpt de hotelketen op deze manier 
inzichtelijk maken hoe ze efficiënt personeel kan inzetten. 

Pillows Hotels medewerker aan het woord

Vooral de medewerkers zijn ook enthousiast, omdat het 
nu gemakkelijk inzicht geeft in hun uren en planning. We 
spreken met een Front Office Manager van een van de 
Pillows Hotels: “Uren worden duidelijk en overzichtelijk 
weergegeven, fijn om vakantiesaldo’s zelf inzichtelijk 
te hebben en daarnaast is het heel fijn dat er door 
managers rapportages op afdelings- en persoonsniveau 
gedraaid kunnen worden.”

Door Marijke en Carine van Pillows 
Hotels wordt Strobbo omschreven 
als:
• een heel overzichtelijk systeem; 
• een makkelijk aan te leren systeem;
• een zeer transparant systeem voor 

zowel de hotelmanagers als de 
medewerkers.



Benieuwd wat 
Strobbo voor u kan 
betekenen? 
Neem contact met ons op!

“Strobbo helpt de 
hotelketen inzichtelijk 
maken hoe ze personeel 
efficiënt kan inzetten.”

Protime BE Protime NL
Bautersemstraat 68A
2900 Mechelen
België 

+32 3 870 60 30
contact@protime.eu

Zuidkade 8
2741 JA Waddinxveen
Nederland

0182-587222
info@protime.eu

Over Strobbo
Strobbo is een onafhankelijk onderdeel binnen de Protime-groep. Beide bedrijven versterken elkaar op het gebied van work-
force management. Met Strobbo vereenvoudig je je personeelsplanning en alle bijhorende administratie. Daarnaast kunnen 
jouw werknemers in Strobbo alle aankomst- en vertrektijden digitaal registreren. Zo behoud je continu de controle en maak je 
tijd vrij voor andere zaken.



make 
time
valuable www.protime.eu

www.protime.nl

Follow Strobbo:
Follow Protime:

https://www.facebook.com/strobbo.be/
https://www.linkedin.com/company/protime-nl/
https://twitter.com/protimeeu
https://youtu.be/2QBjhAQULis

