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Indigo Park is marktleider in de Europese parkeersector 
en koestert nieuwe internationale ambities. Het 
bedrijf stelt 15.000 mensen te werk in 14 landen 
en meer dan 500 steden. In Luxemburg beheren 76 
medewerkers verschillende onder- en bovengrondse 
parkeergelegenheden, en tal van parkeerplaatsen 
langs de openbare weg. “Sinds het begin van de 
jaren 2000 is het onze bedoeling om het tijdsbeheer 
binnen onze teams te optimaliseren, zowel op het 

vlak van teamplanning als op dat van de organisatie 
van de human resources afdeling,“ getuigt Jonathan 
Da Silva. Hij heeft de zware taak als directeur human 
resources en communicatie om de supervisie van 
alle personeelsleden te garanderen. Op deze manier 
kan Indigo Park de klant, die zijn voertuig parkeert 
in één van de parkeergelegenheden van Indigo Park 
Luxembourg, uiteindelijk een topkwaliteit service 
aanbieden. 

“WE SLAGEN ERIN BEPAALDE 
PROCESSEN TE OPTIMALISEREN EN 
TIJD TE WINNEN TERWIJL WE EEN 
GLOBALER, BETROUWBAARDER 
EN PRECIEZER ZICHT HEBBEN OP 
ONZE TEAMS. “

Indigo Park Luxembourg S.A. (voorheen VINCI Park) wil het beheer van zijn human resources voortdurend 
verbeteren en heeft daarvoor sinds het begin van de jaren 2000 alle vertrouwen in de oplossingen van 
Protime. 

“Vandaag slagen we er dankzij een uitstekende samenwerking nog steeds in bepaalde processen te 
optimaliseren en tijd te winnen, terwijl we een globaler, betrouwbaarder en preciezer zicht hebben op 
onze teams,” getuigt Jonathan Da Silva, directeur human resources en communicatie van Indigo Park in 
Luxemburg. Omdat Indigo Park geconfronteerd wordt met nieuwe samenwerkingsbehoeften, doet het een 
beroep op de Protime 360°-oplossing om de nieuwe strategie van het bedrijf te implementeren en op te 
volgen.



Het menselijke aspect van een aanpak op 
maat
De organisatie van het bedrijf omvat achttien verschillende 
departementen, met specifieke uurroosters voor elke entiteit en 
nachtwerk voor bepaalde parkeergelegenheden die 24u/7 open 
zijn. “Zoals elke personeelsdienst moeten wij op het einde van de 
maand bijvoorbeeld de werktijd van elke medewerker controleren. 
In een complexe structuur als de onze, was het niet eenvoudig 
om de processen te optimaliseren om een globale, betrouwbare 
en flexibele kijk te hebben op de situatie,” gaat Jonathan Da Silva 
verder. Indigo Park is op zoek gegaan naar een partner voor een 
samenwerking op lange termijn en heeft uiteindelijk besloten om 
met Protime in zee te gaan. “Na wat afstand te hebben genomen, 
zijn het uiteindelijk het relationele aspect en de menselijke kant 
van de aanpak, die ertoe geleid hebben dat onze keuze op Protime 
gevallen is. Ze hielden rekening met onze behoeften en boden ons 
snel oplossingen aan die perfect aansluiten bij onze behoeften. 
Protime onderscheidt zich dankzij zijn betrouwbaarheid en zijn 
internationale imago. Wij maken deel uit van een groep met 
internationale vertakkingen. Het was dus ook belangrijk een partner 
te vinden die in staat is een bedrijf van dergelijke internationale 
omvang verder te helpen. “

Een geoptimaliseerd tijdsbeheer 

Al sinds meerdere jaren vertrouwt Indigo Park Luxembourg 
op Protime Premium voor de registratie van de werktijd, de 
planning van het personeel en het beheer van de HR-diensten. 
Dankzij het uitgebreide pakket van oplossingen dat door Protime 
aangeboden en ontwikkeld wordt, slaagt Indigo Park Luxembourg 
erin bepaalde processen die rechtstreeks betrekking hebben op 
het personeelsbeheer, voortdurend te optimaliseren. “We hebben 
recentelijk het proces voor het afronden van de maandelijkse 
payroll nog verbeterd. Terwijl we deze fase vroeger rond de 
10e van de maand afsloten, slagen we er voortaan in om 4 tot 5 
dagen te winnen,” legt Jonathan Da Silva in detail uit. “We winnen 
dus flink wat tijd waardoor we efficiënter kunnen werken en we 
ons kunnen wijden aan andere taken die veel productiever zijn. 
Door met Protime op lange termijn samen te werken is het onze 
bedoeling om voordeel te halen uit gespecialiseerde, flexibele en 
efficiënte tools. Binnenkort zullen nieuwe ontwikkelingen ervoor 
zorgen dat de gegevens met betrekking tot de gepresteerde uren 
via een computerinterface naar de payrollprovider gestuurd kunnen 
worden. “

Een nieuwe samenwerkingsdimensie met 
Protime 360°  
In 2014 heeft Indigo Park Luxembourg vastgesteld dat zijn structuur 
gereorganiseerd en opgehelderd moest worden, maar ook dat 
de communicatie tussen de verschillende departementen aan 
verbetering toe was. “Tot nog toe wisselden we veel e-mails uit. Deze 
manier van communiceren biedt echter geen duidelijk en transparant 
overzicht van alle lopende projecten en van de meer punctuele 
en precieze taken,” gaat de heer Da Silva verder. “Anderzijds heeft 
de Indigo Groep nieuwe doelstellingen uitgewerkt op het vlak van 
management, die tegen 2020 behaald zouden moeten worden. Op 
die manier willen we inspelen op de uitdagingen van vandaag op 
het vlak van mobiliteit. We zochten een oplossing die rekening houdt 
met deze verschillende dimensies om een globaal zicht te krijgen 
op onze taken en onze projecten, en om ze te kunnen koppelen aan 

 
 
onze doelstellingen.” Indigo Park Luxembourg heeft zich nogmaals 
tot zijn partner Protime en zijn Protime 360°-oplossing gewend om de 
strategische doelstellingen beter te delen binnen de hele organisatie. 
“Omdat ze beter geïnformeerd worden over de doelstellingen en de 
lopende projecten, voelen de medewerkers zich meer betrokken”, 
licht Jonathan Da Silva toe. “Wij waren vooral geïnteresseerd in het 
kunnen voorzien en plannen van een geheel van toekomstige taken in 
overeenstemming met de strategische visie van de groep. “

Een geïntegreerde en bijzonder flexibele 
oplossing 
Protime 360° biedt Indigo Park in real-time een globaal zicht 
op zijn activiteit en op de precieze voortgang van elk project. 
Met deze bijzonder flexibele oplossing, die precies aangepast 
kan worden aan de behoeften van de klant, kan intern ook de 
bestaande kennis gedeeld worden en de betrokkenheid van elke 
medewerker verbeterd worden. “De inhoud, de commentaren en 
de voortgang worden centraal op één enkel platform bijgehouden. 
Onze directie, die in Frankrijk gevestigd is, heeft van afstand zicht 
op de voortgang van bepaalde projecten. Tijdens de conference 
calls heeft iedereen toegang tot dezelfde gegevens”, licht Jonathan 
Da Silva toe. “We hebben de directie en de teams zeer snel kunnen 
overtuigen van het belang van Protime. Ik heb er persoonlijk op 
toegezien dat de nieuwe interne HR-software, die in 2016 in de 
hele groep geïmplementeerd zal worden, ook compatibel is met 
de oplossingen en de interface van Protime”, vertelt Jonathan Da 
Silva ons.

Een eenvoudige integratie 

Voor de implementatie van Protime 360° bij Indigo Luxembourg 
zijn beide teams begonnen met een leeg blad. “Eerst en vooral 
hebben we een lijst gemaakt van de behoeften met betrekking 
tot onze activiteit. Op deze basis is Protime erin geslaagd ons 
een evoluerende en gepersonaliseerde oplossing aan te bieden, 
aangepast aan onze business en aan de strategische doelstellingen 
van de groep. Dankzij hun luistercapaciteiten slaagden de teams 
van Protime erin innovatieve manieren te vinden om verder te 
optimaliseren, zelfs al krijgen bepaalde functies van de tool 
een ander nut dan oorspronkelijk voorzien. We hebben de tool 
in concreto samen ontwikkeld en we hebben hem tijdens het 
programmeren stapsgewijs aangepast aan onze behoeften. 

De software wordt sinds meer dan een jaar in Luxemburg gebruikt 
en heeft de interne informatie en communicatie duidelijker 
gemaakt. De informatie is op elk moment toegankelijk vanaf een 
online platform. Eén van de ontwikkelde projecten stelt ons in 
staat om het technische beheer van onze parkeergelegenheden 
te verzekeren, omdat het rekening houdt met aspecten zoals 
preventie, onderhoud, contractueel beheer, ... Protime biedt ons 
een permanent zicht op de status van de parkeergelegenheid en 
de te plannen taken.” 

Indigo Park heeft recentelijk nog de ProMobile-oplossing 
geïntegreerd. Dankzij deze oplossing kan een medewerker precies 
aangeven waar hij zich bevindt en aan welke taak hij werkt. Het 
enige wat hij nodig heeft, is een smartphone waarop de ProMobile-
app is geïnstalleerd.



WWW.PROTIME.EU

MAKE TIME 
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Wie? 
Indigo Park Luxembourg S.A. 

Wat? 
Sinds 5 november 2015 is VINCI Park, Indigo Park geworden en 
richt het zich resoluut op de toekomst door mee te werken aan 
nieuwe mobiliteitsoplossingen. De nieuwe belofte van Indigo 
Park, “Making space for the future”, vloeit voort uit de wil om 
meer dan alleen een parkeerplaats aan te bieden. Indigo Park 
wil individuen meer voordeel geven uit hun verplaatsingen door 
hen op een steeds intelligentere manier te connecteren met hun 
omgeving. 

Info ? 
www.parkindigo.lu

Uitdaging?
- De nieuwe beleidsstrategie van de groep en de 

doelstellingen voor 2020 implementeren en delen
-  Het payrollproces vereenvoudigen 
- De controle van de werktijd optimaliseren met het oog op 

de berekening van de lonen 
- Communicatie tussen departementen implementeren. 

Oorzaken?
-	 Verschillende	uurroosters	en	specifieke	regels	
- Verwerking van lonen neemt bijna 10 dagen in beslag 
- Gebrek aan communicatie tussen de achttien 

departementen 
- Te weinig zicht op de lopende projecten 
- Reporting naar de hoofd- 

vestiging in Frankrijk niet optimaal 
- Te veel uitwisselingen per e-mail.

Gebruikte oplossingen?
Protime Premium 
Sinds meerdere jaren al gebruikt Indigo Park Luxembourg, 
Protime Premium voor de tijdregistratie, de planning van het 
personeel en het beheer van de HR-diensten.
- ProTime
- ProTeam
- ProNet
- ProMobile 

Protime 360° 
Indigo Park Luxembourg heeft gekozen voor Protime 360° 
om de nieuwe strategische doelstellingen uit te dragen 
door de hele organisatie. Deze oplossing zorgt ervoor dat 
de doelstellingen van het bedrijf, de doelstellingen van het 
team en de persoonlijke doelstellingen perfect op elkaar zijn 
afgestemd. Iedereen is op elk moment up-to-date.


