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Amsterdam Airport

“DOOR HANDMATIGE 
PROCESSEN TE  
AUTOMATISEREN 
KAN ER MEER TIJD 
VRIJKOMEN VOOR 
WAAR HET IN HR 
ECHT TOE DOET.”



“PROTIME IN 3 WOORDEN: 
EFFICIËNT, 
GEBRUIKSVRIENDELIJK  
EN EEN PRETTIGE SUPPORT.”

Marjon Alders,  
HR verantwoordelijke,  
Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport

Radisson Blu Hotels & Resorts, onderdeel van de Rezidor Hotel Group, heeft op het ogenblik meer dan 385 hotels 
in operatie of in ontwikkeling in 73 verschillende landen. Radisson Blu is een eersteklas full-service hotelmerk met 
belangrijke onderscheidende factoren zoals de 100% gasttevredenheidsgarantie en het “Yes I Can!”-servicemotto. 
Binnen die context is het uitdagend voor HR om geschikte kandidaten met passie voor dienstverlening te vinden én te 
houden. Door handmatige processen te automatiseren kan er meer tijd vrijkomen voor waar het in HR echt toe doet.



WWW.PROTIME.EU

MAKE TIME 
VALUABLE

Tijdregistratie
 

Marjon is HR verantwoordelijke voor 100 medewerkers in Radisson 
Blu Hotel Amsterdam Airport. De stap naar automatisering en 
procesoptimalisatie binnen HR was hoognodig. Teveel processen 
gebeurden handmatig, met onnauwkeurigheden en tijdverlies tot 
gevolg. Medewerkers moesten zelf op papier bijhouden welke 
uren ze werkten. Die papieren overzichten werden dan door 
teamleaders geverifieerd en met behulp van Excel doorgegeven 
aan HR voor handmatige input.

 Urenregistratie spreadsheets (1week)
 

Bij aanvang van een nieuw jaar werden de spreadsheets 
waarop de urenregistratie werd bijgehouden gemaakt. Een niet 
te onderschatten taak die per afdeling en per persoon moest 
worden uitgevoerd. De complexiteit van de sheets, samen met 
de bijbehorende macro’s, zorgde vaak voor fouten. Het is niet 
verwonderlijk dat dit meer dan een week in beslag nam. 

Vakantie 
 

Vakantie werd aangevraagd via losse formulieren. Via 
de verschillende afdelingshoofden werden de aanvragen 
goedgekeurd en aan HR gegeven. Daarna werden ze manueel 
verder verwerkt. Omwille van de losse formulieren was het 
moeilijk voor afdelingshoofden om een overzicht te bewaren 
van alle openstaande saldo’s. Via een self-service portal kunnen 
medewerkers nu digitaal vakantie aanvragen. Dat sluit fouten uit 
en teamleaders hebben een real-time overzicht van wat nog open 
staat. De self-service portal is prettiger voor medewerkers, en 
bespaart HR ook veel werk. Dit levert tijd op die anders besteed 
kan worden. 

Automatisering 
 

De handmatige processen voor vakantie- en 
afwezigheidsaanvragen, planning en tijdregistratie betekenden 
een enorme overhead voor zowel HR als de medewerkers. 
Dit waren belangrijke redenen om op zoek te gaan naar een 
geschikte partner om deze processen te automatiseren en indien 
mogelijk te optimaliseren. Na een rondvraag bij andere hotels 
kwam Marjon in contact met Protime. Marjon Alders: “Ik wist dat 
verschillende sectorgenoten met een zelfde problematiek zaten. 
Onder andere de positieve ervaring van het Sheraton gaf mij 
vertrouwen dat Protime een goed en voor ons passend product 
kan leveren.” Een ander voordeel is dat er voor de payroll een 
grote verbetering merkbaar was. Protime en ADP, onze payroll 
partner, zijn aan elkaar gekoppeld zodat we geen dubbel werk 
hebben in het registeren van nieuwe medewerkers en gemakkelijk 
output kunnen generen en verwerken. 

Implementatie 
 

Protime heeft de implementatie afgerond na 3 maanden. Dat 
lijkt veel, maar Protime nam echt de tijd om zich in te werken in 
onze specifieke manier van werken. Marjon Alders: “Het is voor 
mij belangrijk dat de voordelen van werken met Protime niet 
alleen voor de afdeling HR merkbaar zijn. Het is heel fijn dat het 
voor teamleaders en medewerkers ook een grote stap vooruit 
is.” Teamleaders krijgen een veel beter overzicht over saldi en 
de planning. Medewerkers hebben te allen tijde inzage in hun 
vakantiesaldo en andere afwezigheden. 

Ook over de uitrol is Marjon enthousiast: “Wat mij opvalt, is het 
plezier waarmee Protime medewerkers helpen. Zowel face-to-
face als aan de telefoon bij de helpdesk voel je de betrokkenheid 
van de HR-consultants. Leuk om te horen dat Protime Great Place 
To Work in Europa is geworden. De wijze waarop ik met Protime 
heb kennis gemaakt onderstreept dit!

Wanneer ik Protime in 3 woorden moet omschrijven kies ik 
efficiënt, gebruiksvriendelijk en een prettige support.”


