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Ropeblock ontwikkelt en produceert al bijna 
30 jaar hoogwaardige onderdelen voor de hijs- 
en staalkabelindustrie. Met hun efficiënte en 
innovatieve producten zijn zij wereldwijd een grote 
speler. De producten van het Oldenzaalse bedrijf 
worden gebruikt in onder andere havenkranen, 
offshore kranen en platforms, baggermaterieel 
en mobiele kranen. Om productiemedewerkers 
goed te kunnen ondersteunen in hun werk, is de 
HR-afdeling van Ropeblock de afgelopen jaren 
bezig geweest om processen te automatiseren en 
inzichtelijk voor de werknemers te maken. Door 
de samenwerking met Protime en SD Worx kon 
Ropeblock hierin mooie stappen zetten.

Een transparante, 
efficiënte en 
betrouwbare  
HR-administratie



Wens voor efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid 
Bij Ropeblock zijn zo’n honderd mensen in vaste 
dienst. Dit zijn zowel werknemers op kantoor als in de 
productiehal. Lieke Hoppenreijs, HR Business Partner, 
vertelt: “We zijn een hardwerkend mkb-bedrijf uit Twente 
met grote ambities. We zijn dan ook altijd bezig om ons 
te verbeteren en te innoveren. We merkten dat onze 
HR- en salarisadministratie en de urenregistratie ook wat 
innovatie konden gebruiken. Zo hield de leidinggevende 
in de werkplaats voorheen de uren bij op papier, wat wij 
vervolgens in Excel moesten verwerken. Deze manier 
van urenregistratie kostte ons veel tijd en was bovendien 
foutgevoelig. Maar ook de salarisadministratie en 
andere HR-zaken, zoals verlofaanvragen, waren nog niet 
functioneel geregeld.”

De behoefte aan een efficiënt en geïntegreerd systeem 
werd dan ook steeds groter. Lieke legt uit: “We wilden 
eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en overzichtelijker 
werken. Niet alleen voor de HR-afdeling, maar bovenal 
voor onze werknemers in de werkplaats en op kantoor.”

“De systemen van Protime en SD Worx 
communiceren automatisch met 
elkaar, waardoor het gehele HR-proces 
een stuk efficiënter is geworden.”

Koppeling urenregistratie,  
salarisadministratie en HR-administratie 
De keuze voor een nieuw systeem viel in 2020 op 
myProtime en SD Worx. Sinds januari 2021 zijn de 
systemen live. Lieke vertelt over de nieuwe systemen: 
“Ons oog viel op Protime en SD Worx, omdat zij een 
gebruiksvriendelijke en all-in-one oplossing bieden. In 
myProtime kunnen we de urenregistratie bijhouden 
en in SD Worx de salarisadministratie. Deze systemen 
communiceren automatisch met elkaar, waardoor het 
gehele HR-proces een stuk efficiënter is geworden. We 

hoeven nu bijvoorbeeld niet meer handmatig uit te 
rekenen hoeveel vakantiedagen een werknemer heeft.”

Centraal én transparant werken
Enthousiast vertelt Lieke over de voordelen van 
de integratie tussen de salarisadministratie en 
urenregistratie: “Ik kan nu eenvoudig wijzigingen 
doorvoeren in één systeem. Dit is ook prettig als er een 
nieuwe werknemer start of als het contract wijzigt. Als 
ik dan de nieuwe gegevens in SD Worx invoer, wordt dit 
meteen verwerkt in myProtime. De tijd die ik bespaar 
bij de handmatige en repetitieve handelingen die ik niet 
meer hoef te doen, kan ik nu steken in andere belangrijke 
zaken, zoals onze opleidingen, functioneringsgesprekken 
en inwerktrajecten. Bovendien is het handig dat we voor 
de verschillende delen van de organisatie een andere 
inrichting kunnen maken. Zo kunnen we eenvoudig de 
roosters maken voor de medewerkers in de werkplaats.”

De nieuwe systemen hebben ook voordelen voor de 
productiemedewerkers. Lieke: “Het grote voordeel 
is dat onze werknemers alle informatie op één plek 
kunnen vinden. MyProtime is volledig transparant, wat 
betekent dat iedereen op elk moment en op elke plek 
zijn persoonlijke omgeving kan inzien. In het dashboard 
heeft elke werknemer altijd een duidelijk, transparant 
en actueel overzicht in zijn uren, verlofdagen en 
werktijden. Onze medewerkers werken in dagdiensten 
en de werkuren kan men eenvoudig bijhouden. Hierdoor 
kan de werknemer zelf ook beschikking hebben over 
het inplannen van zijn uren. Het nemen van regie willen 
we bij onze werknemers aanmoedigen. Het gebruik van 
myProtime is hiervoor een goede stimulans.”

“Het nemen van regie willen we  
bij onze werknemers aanmoedigen.  
Het gebruik van myProtime is hiervoor 
een goede stimulans.”



Protime levert urenregistratiesysteem 
en automatische koppeling met het 
salarisadministratiesysteem van SD 
Worx. Slechts eenmalig invoeren van 
data is voldoende.

Oplossing

Een automatische koppeling tussen 
urenregistratie en salarisadministratie 
is efficiënt georganiseerd. En eenvoudig 
inzichtelijk voor werknemers. 

Resultaat

• Koppeling tussen urenregistratie, 
salarisadministratie en bijhouden van 
verlof en overuren is tijdbesparend;

• Transparant en helder overzicht  
voor werknemers;

• Meer eigen regie bij werknemers.

Voordelen

Tijdrovende en foutgevoelige 
salarisadministratie en urenregistratie.

UitdagingSamenwerking tussen Ropeblock en Protime
Ropeblock is blij met de samenwerking met Protime. 
Lieke: “Het kostte wat werk om de systemen te 
integreren, maar daar plukken we nu écht de 
vruchten van. Protime staat altijd voor ons klaar. Ze 
denken graag mee en ondersteunen ons waar nodig. 
Er zijn korte lijntjes en de communicatie is duidelijk.” 
Lieke kijkt dan ook hoopvol naar de toekomst: “We 
zijn altijd bezig met vernieuwen. Wat kan beter? 
Hoe kan het efficiënter? Het mooie is dat Protime 
en SD Worx met ons kunnen meegroeien.”

Een geoliede machine

De salarisadministratie werkt voor een groot deel 
samen met de urenregistratie van Protime. Men 
kan bijvoorbeeld ingewikkelde regelingen uit de 
CAO invoeren, vervolgens neemt het systeem deze 
automatisch over. Dit is vooral handig voor een 
productiebedrijf zoals Ropeblock, waar men vaak 
moet rekenen met ingewikkelde toelages. Door de 
automatische koppeling is er altijd een correcte 
salarisverwerking.



Benieuwd wat Protime 
voor u kan doen?
Neem contact  
met ons op!

Protime BEProtime NL
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
België

+32 3 870 60 30
contact@protime.eu

Zuidkade 8
2741 JA Waddinxveen
Nederland

0182-587222
info@protime.eu

“Ropeblock ontwikkelt 
en produceert al bijna 
30 jaar hoogwaardige 
onderdelen voor de hijs- 
en staalkabelindustrie. ”
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