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Flexibiliteit en stabiliteit 

WAAK doet al ruim twintig jaar een beroep op Protime. 
“In 2013 werd ProTeam geïntroduceerd”, zegt Jan Lewylle. 
“Daarmee kunnen verantwoordelijken op de werkvloer 
rechtstreeks de gepresteerde uren, dienstroosters en 
afwezigheden van hun personeel beheren. Bepaalde 
medewerkers kunnen met behulp van myProtime ook zelf 
afwezigheden aanvragen. In het najaar van 2020 zijn we 
overgeschakeld naar de cloud. Daarnaast werken we ook 
hier en daar met ProAcces voor de toegangscontrole via 
een badgesysteem.” 

“We maken al heel lang gebruik van de oplossingen van 
Protime”, bevestigt Hilde Belaen. “Het systeem dat we 
daarvóór gebruikten, was een ambachtelijke tool met 
een prikklok. De stap naar Protime was dan ook een 
verademing. We zijn altijd heel tevreden geweest over de 
mogelijkheden, flexibiliteit én stabiliteit. Toch hebben we 
vorig jaar, in het kader van de omschakeling naar de cloud, 
ook andere aanbieders geëvalueerd. Maar uiteindelijk bleek 
opnieuw Protime de meest degelijke en efficiënte oplossing 
te hebben.” 

De overgang van de server naar de cloud verliep volgens 
Hilde vlekkeloos. “Dat is nochtans niet evident, als je weet 
dat de gebruikersgroep naast HR-mensen ook bestaat uit 
heel wat medewerkers uit andere afdelingen”, zegt ze. Ook 
haar collega Jan kijkt terug op een erg vlotte integratie: 
“We konden steeds rekenen op een prima begeleiding 
en ondersteuning van de mensen van Protime. Diezelfde 
ervaring had ik trouwens al eerder, bij de introductie van 
ProTeam in 2013. Ook toen verliep alles erg vlot.” 

Persoonlijk contact 

De implementatie van de cloudoplossing gebeurde in 
volle coronacrisis. Toch voelde Jan Lewylle geen gemis 
aan persoonlijk contact tijdens het hele proces. “We 
communiceerden dagelijks met de mensen van Protime via 

WAAK is een onderneming met een duidelijke visie. Vanuit 
de overtuiging dat elk individu recht heeft op zelfontplooiing, 
biedt het bedrijf kansen aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. “Al sinds 1965 creëren we duurzame jobs voor deze 
specifieke doelgroep”, zegt directeur HR & Talentontwikkeling Hilde 
Belaen. “Dat doen we in vier grote activiteitenclusters: industriële 
assemblage, montagewerk, verpakkingswerk en diensten op 
locatie. Daarbij ligt de focus niet alleen op sociale maar ook op 
ecologische economie.” 

“We streven naar langdurige partnerships met onze klanten. 
De uitdaging is: alle vacatures ingevuld krijgen en continuïteit 
vrijwaren. We kenden het afgelopen jaar een forse uitstroom 
van pensioengerechtigden. We trachten dan ook een gezonde 
werkomgeving te voorzien, met aandacht voor ergonomie alsook 
aangepaste werkroosters en werkposten.” 

Jan Lewylle is verantwoordelijke voor de payroll binnen 
WAAK. “Mijn drie collega’s en ik zorgen ervoor dat de 
personeelsadministratie en loonverwerking correct gebeurt”, legt 
hij uit. “Onze ruim tweeduizend medewerkers moeten uiteraard 
krijgen waar ze recht op hebben. Maar ook voor wie niet kan 
werken, zorgen wij voor de nodige opvolging van onder meer 
uitkeringen, vervangingsinkomens en pensioenen. Daarnaast 
behoort de toepassing van de coronasteunmaatregelen eveneens 
tot onze verantwoordelijkheden.” 

 

‘We trachten een gezonde 
werkomgeving te voorzien, 
met aangepaste werkroosters 
en werkposten’ 
- Hilde Belaen, directeur HR & Talentontwikkeling WAAK 

Het West-Vlaamse maatwerkbedrijf WAAK 
stelt meer dan tweeduizend mensen tewerk. 
Personeelsplanning en loonadministratie vormen 
er dan ook een flinke uitdaging. De oplossingen van 
Protime helpen om alles in goede banen te leiden. 



de telefoon, e-mail of Teams. Dat ging even gemakkelijk als in 
normale omstandigheden.” 

Intussen werkt WAAK al meer dan een half jaar in de 
cloud. “Maar de grootste verandering was voor mij de 
ingebruikname van ProTeam”, zegt Jan. “Voorheen werden 
alle vakantieaanvragen op papier geschreven en vervolgens 
centraal verwerkt. Er circuleerden letterlijk duizenden briefjes 
tussen de productievloer en HR. Die papierwinkel is nu 
verleden tijd. Bovendien kan de afdelingsverantwoordelijke op 
elk moment nagaan wie er wel en wie er niet is. De software is 
gebruiksvriendelijk, en technische beperkingen zijn er eigenlijk 
niet.” 

“We zijn inderdaad nog niet op technische grenzen gestoten”, 
beaamt Hilde. “De grootste meerwaarde zit wat mij betreft in 
de gerealiseerde tijdwinst. Maar ook de materiaalwinst - we 
hoeven geen papier meer te gebruiken - is een belangrijke 
troef. Daarnaast laten de Protime-oplossingen toe om onze 
continuïteit te garanderen, omdat de verantwoordelijken 
te allen tijde een zicht hebben op de aanwezigheid van hun 
teamleden. En die teamleden kunnen dan weer zelf makkelijk 
het saldo van hun vakantiedagen checken.” 

“We hebben evenwel niet alle poorten opengezet. Toegang 
vanop de smartphone werd bijvoorbeeld gedeactiveerd voor 
onze productiemedewerkers. We werken immers met een 
specifiek publiek, en het gebruik van myProtime vergt toch 
enige discipline. De flexibiliteit van de software laat gelukkig 
toe om oplossingen op maat uit te werken.” 

Met een personeelsbestand 
van meer dan tweeduizend 
medewerkers is WAAK een 
grote speler in de sociale 
economie. “We krijgen dan 
ook geregeld vragen van 
collega’s over onze ervaringen 
met de oplossingen van 
Protime”, zegt directeur HR 
& Talentontwikkeling Hilde 
Belaen. “We zeggen dan in 
alle eerlijkheid dat we heel 
tevreden zijn. Niet alleen over 
de aanpasbaarheid en stabi-
liteit van de applicaties, maar 
ook wat betreft de klantge-
richtheid, de dienstverlening 
en de professionaliteit van de 
medewerkers. Men doet wat 
men belooft.” 

‘Men doet wat 
men belooft’ 

‘We hebben meerdere 
aanbieders geëvalueerd, 
maar Protime bleek de 
meest degelijke en efficiënte 
oplossing te hebben.’ 
- Hilde Belaen, directeur HR & Talentontwikkeling WAAK 
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‘Vroeger circuleerden hier 
duizenden briefjes tussen 
de productievloer en HR. Die 
papierwinkel is nu verleden tijd.’ 
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