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Holiday Inn Brussels Airport 
en Crowne Plaza Antwerpen

Complexe uurroosters 
worden kinderspel

Vijf sterren voor HR-ondersteuning

De Zweedse Pandox groep telt in België acht hotels: waaronder het Crowne Plaza 
hotel aan de Antwerpse ring, en het Holiday Inn, vlakbij de luchthaven in Zaventem 
en het bedrijvenpark in Diegem. Samen zijn ze goed voor meer dan 570 kamers 
en 130 medewerkers. Aranya Pauwels, HR-coördinator bij Holiday Inn: “Bijna al die 
mensen hebben hun eigen werkschema, met unieke uren en vakantieregelingen. 
Dat allemaal correct registreren is een complexe en foutengevoelige oefening. 
Tijdrovend ook: elke week kost het minstens een halve dag om die hele administratie 
op orde te krijgen. Tot we helemaal overstapten op Protime.”

Protime is al jaren aanwezig in het Holiday 
Inn Hotel. Maar werknemers gebruikten het 
tot voor kort alleen om in en uit te badgen bij 
het begin en het einde van hun shift. Uurroos-
ters opmaken en vakantiedagen toekennen 
gebeurde nog altijd in Excel.  
Jennifer Verhoeven, HR-coördinator bij 
Crowne Plaza: “In ons hotel werken 25 
arbeiders en een twintigtal bedienden. Die 
hebben uiteraard andere uurroosters en 
verschillende vakantiedagen. Vroeger werden 
de aan-en afwezigheden enkel opgevolgd 
door de HR afdeling. Vandaag gebeurt dit 
door de afdelingshoofden met als gevolg dat 
dit nauwkeuriger opgevolgd kan worden.”

Kostenbesparing

Tijdwinst is het meest voor de hand liggende 
voordeel van Protime. De twee HR-coördina-
toren spendeerden vroeger al snel een halve 
dag per week aan foutencontrole en manuele 

invoer van gegevens. Maar na een half jaar 
wordt duidelijk dat die winst niet de belangrijk-
ste verbetering is. Aranya Pauwels: “Sinds de 
overstap naar ProTeam is de greep op perso-
neelskosten en payroll veel groter. Combineer 
dat met de rapportagemogelijkheden en plots 
is het niet meer zo moeilijk om te achterhalen 
op welke plaatsen bespaard of geïnvesteerd 
kan worden. Protime brengt dat allemaal aan 
de oppervlakte.”

Hogere betrokkenheid

De implementatie van Protime nam niet 
alleen veel werk uit de handen van de twee 
HR-coördinatoren. Het leverde ook een 
onverwacht voordeel op. Jennifer Verhoeven: 
“Vroeger was loonadministratie en

Wie?
 Pandox, eigenaar van Crowne Plaza Antwerpen en 

Holiday Inn Brussels Airport

Wat?

 Pandox is een Zweedse investeringsmaatschappij 
met meer dan 120 hotels wereldwijd. De groep 
baat alle hotels telkens op een eigenzinnige, 
unieke manier uit. Zo vinden gasten in de meeting 
rooms in Crowne Plaza Antwerpen beschrijvingen 
bij de mooie panoramazichten op de stad 
Antwerpen. En het Holiday Inn Brussels Airport ziet 
er veel speelser uit dan andere Holiday Inn hotels, 
met kleurrijke stoelen, een pingpongtafel en een 
Wii in de lobby. De twee hotels samen hebben 
ongeveer 150 vaste medewerkers, waarvan de 
helft bedienden zijn en de andere helft arbeiders. 

Info?
 www.crowneplaza-antwerpen.be/
 www.skoj.be

‘Het management heeft nu perfect zicht 
op de payroll.’

Aranya Pauwels
HR-coördinator Holiday Inn Brussels Airport

Jennifer Verhoeven
HR-coördinator Crowne Plaza Antwerpen

“Perfect overzicht in 
alle uurroosters bij 
het opmaken van de 
planning en een 
hogere betrokkenheid 
van de managers 
dankzij ProTeam”



tijdregistratie een ondoordringbaar kluwen 
van cijfers en gegevens dat bijna alleen door 
ons te ontwarren was. Nu geven managers 
zélf prestaties en uurroosters in via de plan-
ningsmodule ProTeam. Dat zorgt ervoor dat 
ze veel meer betrokken zijn bij die materie en 
sneller kunnen ingrijpen als ze mankementen 
opmerken. Zo spelen ze korter op de bal bij 
ziektedagen bijvoorbeeld.”
Aranya Pauwels: “Nog een voordeel: de 
software is van overal bereikbaar. Managers 
kunnen dus ook thuis de gegevens aanpas-
sen in ProTeam en daar wordt gretig gebruik 
van gemaakt. Dat is ook logisch: dit soort 
informatie bijwerken en raadplegen behoort 
niet tot de kerntaken van een manager. Nu 
kan hij dat rustig van eender welke plaats en 
op eender welk tijdstip doen en zich op de 
werkvloer concentreren op de kernzaken.”

Opleiding

De implementatie van Protime was een ingrij-
pend project voor de twee hotels. Aranya 
Pauwels: “Plots gingen we werken met een
nieuw softwarepakket dat veel meer mogelijk-
heden had dan ons oude systeem. Maar die 
overstap was in een mum van tijd gebeurd. 
Vooral de training speelde een grote rol. Die 
was heel praktijkgericht: de opleiding draaide 
echt rond de acties die ik met Protime zou uit-
voeren. Dit had ik dus zeer snel onder de knie.
Jennifer Verhoeven: “Na de opleiding gaven 
we al die informatie overigens zélf door aan 
onze afdelingshoofden. Zij moeten ProTeam 
tenslotte ook allemaal gebruiken. Omdat 
we zo goed voorbereid waren door deze 
opleiding, verliep dat zonder problemen. De 
meeste collega’s verwelkomden het systeem 
ook met open armen eens ze begrepen welke 
voordelen het voor hen opleverde.”

Support Desk

Software en ICT zijn uiteraard niet altijd 
rozengeur en maneschijn. Maar ook op die 
momenten vertrouwen deze twee hotels op 
Protime. 

Jennifer Verhoeven: “Als we even twijfelen 
aan een functie, of niet goed weten hoe we 
een uitzondering moeten verwerken, staat 
Protime altijd klaar. Dan bellen we gewoon de 
Support Desk. We krijgen dan een bekwame 
contactpersoon aan de lijn – iemand die 
Protime door en door kent én gerichte vragen 
stelt om het probleem precies te achterhalen. 
Ik bel de Support Desk zo’n vier keer per jaar 
en ik word altijd correct geholpen.”

Rimpelloze overstap

Aranya en Jennifer gebruikten eerst een 
handvol maanden de twee systemen naast 
elkaar. “We wilden geen risico lopen en regis-
treerden alles dubbel. Zo konden we Protime 
leren kennen en helemaal correct afstellen. 
Zonder dat we onderweg gegevens zouden 
verliezen.”
“Maar eigenlijk functioneerde Protime van bij 
de start heel goed’” vertelt Aranya Pauwels. 
“Dat had vooral te maken met de goede 
begeleiding. Protime selecteert één contact-
persoon die tijdens de hele opstartperiode 
het project in handen houdt. Dat wil zeggen 
dat ik altijd naar dezelfde vaste persoon kon 
bellen met een vraag of opmerking. Die kende 
het dossier tot in de puntjes en wist dus ook 
steeds meteen waar ik het precies over had.”
Jennifer Verhoeven: “Klopt. Ook na de 
opstartfase, tijdens de technische installatie, 
werkt Protime met één contactpersoon. Dat 
maakt het voor een eindgebruiker zoals wij 
heel erg gemakkelijk. We weten altijd waar we 
terecht kunnen met vragen.”
Binnenkort gaan deze 2 hotels nog een stapje 
verder met Protime. “We gaan ook ProNet 
gebruiken, een Employee Self Service pak-
ket. Dan kunnen onze werknemers zelf hun 
vakantie aanvragen via de computer. Het 
systeem voegt die informatie onmiddellijk sa-
men met de gegevens uit ProTime. Dat maakt 
het berekenen van lonen en vakantiegelden 
straks nog gemakkelijker.”
 

‘ProTime is van overal bereikbaar. Ze is 
plaatsonafhankelijk’

Planning en registratie 
met Protime maakt payroll 
inzichtelijker

Knelpunten
• Grote diversiteit aan medewerkers met 

uiteenlopende taakomschrijvingen
• Tientallen verschillende uurroosters en 

vakantieregelingen
• Geen zicht op overuren en vakantiedagen
• Geen inzicht in absenteïsme
• Veel fouten door slechte interne communi-

catie van uurroosters in Excel-sheets
• Veranderingen aanbrengen in de afwezig-

heden of anomalieën registreren moest op 
één plaats gebeuren

• Geen interface tussen payrollprovider en 
Protime

Oorzaken
• Geen integratie tussen HR en planning 
• Geen betrokkenheid van management en 

personeel bij HR
• Grote papierberg en onoverzichtelijk perso-

neelsbeheer

Voordelen
• Directe input door management zorgt voor 

grotere betrokkenheid
• Automatische foutencontrole
• Tijdwinst bij opmaken van uurroosters
• Tijdwinst bij payroll (ongeveer 10 uur per 

maand)
• Duidelijke overzichten van overuren, 

prestaties en afwezigheden
• Locatieonafhankelijk kunnen werken met 

de software

Oplossing
• Automatisering van de processen: Protime 

Premium SaaS
 • ProTime: registratie en beheer van de   

 prestaties (personeelsdienst)
 • ProTeam Standaard: snel opmaken van 
  de planning door inzicht in aan- en 
  afwezigheden
 • ProNet: Employee Self Service voor de 
  medewerkers.
 • SaaS (Software as a Service): altijd en 

 overal toegang tot de software.  
• Interface met Partena (payrollprovider)
• ProTime is in gebruik bij Holiday Inn en 

Crowne Plaza sinds 1996. ProTeam werd 
in gebruik genomen in 2011. 

HR-coördinator Crowne 
Plaza Jennifer Verhoe-
ven en HR-coördinator 
Holiday Inn Aranya 
Pauwels werken dagelijks 
met Protime. Sinds 2011 
zijn beide hotels overge-
stapt naar de recentste 
versie van ProTime. Ook 
de teamleaders werken 
afwezigheden van hun 
personeel regelmatig bij 
in ProTeam. 


