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« Intuitif et 
convivial » 

‘De HR-oplossingen 
van Protime groeien 
mee met ons bedrijf’



Groeipijnen

Het hoofdkantoor van Blackwood Engineering in Zuid-
Wales telt een honderdtal medewerkers en het kantoor 
in Dilsen-Stokkem een twintigtal. Dat is tien keer meer 
dan in 2012, toen Blackwood Engineering overgekocht 
werd. Op een bepaald moment konden de HR-systemen 
de groei van het bedrijf dan ook niet meer volgen. 
Wat die groeipijnen dan precies waren? ‘Veiligheid, 
productkwaliteit en human resources’, vertelt Liesbet 
Janssen, HR-manager bij Blackwood Engineering. 

‘Onze medewerkers deden hun verlofaanvragen nog in 
een Excel, iets wat heel wat kmo’s zullen herkennen. 
Iedereen had vrije toegang, en kon zijn verlof zelf 
aanpassen. Er was geen overzicht. Werknemers vergaten 

verlof door te geven, de gegevens in de Excel waren 
niet up-to-date … Op het einde van de maand kwam 
het spannend moment van de loonverwerking eraan: ik 
voerde alle afwezigheden handmatig in in het payroll-
programma van het sociaal secretariaat’, legt Liesbet uit.

Efficiëntie troef

Er moest iets veranderen. Het eerste dat Liesbet deed, 
was het Exceldocument niet meer openstellen voor 
personeel. ‘Ik wilde zo zelf het overzicht bewaren over 
eventuele aanpassingen in het bestand. Het gevolg? De 
werknemers begonnen verlof aan te vragen via e-mail, 
handgeschreven briefjes of mondeling aan mijn bureau. 
Van overzicht was er weinig sprake.’ De aanvragen 
stapelden zich op en werden niet meteen ingevoerd, 
waardoor de medewerkers vaak niet wist hoeveel verlof 
ze nog over hadden. Dat zette Liesbet aan het denken. 
‘Ook in een bedrijf met twintig werknemers is efficiëntie 
cruciaal. Ons sociaal secretariaat vertelde ons over 
Protime. En als zo’n groot bedrijf vertrouwen heeft in 
Protime, dan heb ik dat ook.’

Blackwood Engineering vond in Protime een 
totaalpartner. De kmo ging van start met verbeterde 
afwezigheidsregistratie, maar zal in de toekomst ook 
tijdsregistratie en toegangscontrole aan de poorten 
implementeren. ‘Zo’n modulair systeem is exact wat 
wij nodig hebben’, zegt Liesbet. ‘Onlangs is een van 
onze grote poorten stuk gegaan. Binnenkort zitten 
we samen met Protime om te bekijken hoe we onze 
toegangssystemen kunnen verbeteren. Dat vind ik een 
grote meerwaarde: Protime denkt mee en biedt flexibele 

“Ook in een bedrijf met twintig 
medewerkers is efficiëntie 
cruciaal.”

- Liesbet Janssen, HR-manager Blackwood Engineering

“Ik win zeker een aantal uren 
per maand. Ik doe geen 
dubbel werk meer.”

- Liesbet Janssen, HR-manager Blackwood Engineering

Blackwood Engineering is een Europese 
leverancier van kwalitatieve gietstukken en 
contragewichten. De kmo laat gietijzeren 
stukken uit India of China overkomen, die 
ze vervolgens afwerkt en doorverkoopt 
aan grote klanten uit de automotive sector, 
zoals Volvo en JLG. Sinds 2012 is het aantal 
Belgische medewerkers van Blackwood 
Engineering sterk gegroeid. In Protime vond 
de groeiende kmo een professionele HR-
partner die meedenkt.



oplossingen.’ Daarnaast bespaart Liesbet als HR-manager 
heel wat tijd: ‘Zeker een aantal uren per maand. Ik moet 
geen dubbel werk meer doen en vragen met betrekking 
tot afwezigheden komen niet meer bij mij terecht, maar 
bij de leidinggevende. En zo hoort het ook.’

‘Stel je processen in vraag’

Wat Liesbet uit de samenwerking met Protime heeft 
geleerd, is dat het altijd loont om je processen onder 
de loep te nemen. Liesbet: ‘Bij Blackwood Engineering 
hadden we als groeiende kmo heel veel processen 
die organisch gegroeid waren. Dat was niet altijd even 
efficiënt. Er komt veel overbodige bagage bij kijken. 
Stel daarom regelmatig je processen in vraag. In onze 
productie zijn we intensief bezig met lean werken, maar 
ook voor HR-processen is dat interessant.’

Tot slot heeft Liesbet nog een tip voor kmo’s die beslissen 
met Protime in zee te gaan: ‘Trek genoeg tijd uit voor 
de functionele analyse. Een consulent heeft met mij alle 
stappen in verband met afwezigheden doorlopen. Door 
de juiste vragen te stellen, bracht zij de pijnpunten aan 
het licht. En daar kan je écht iets mee. Je zal er snel de 
vruchten van plukken.’

“In onze productie zijn we 
steeds bezig met lean werken, 
maar ook voor HR-processen 
is dat interessant.”

- Lara Dirkx, HR-verantwoordelijke Bonache

‘De flexibele oplossingen van Protime laten 
je toe om stap voor stap te groeien’, zegt 
Liesbet Janssen, HR-manager van Blackwood 
Engineering. ‘We zijn begonnen met een 
geoptimaliseerde afwezigheidsregistratie, 
maar gaan in de toekomst ook werk maken 
van tijdsregistratie en toegangscontrole. Als 
het zover is, weet ik dat Protime met me 
mee zal denken.’ 

• Beter overzicht over afwezigheden
• Geen administratieve slordigheden meer
• Efficiënter werken 
• Modulair systeem dat meegroeit met het 

bedrijf
• Totaalpartner die meedenkt 
• Veel tijdsbesparing op HR-vlak
• Nieuwe inzichten dankzij functionele 

analyse

Modulair systeem

De pro’s van Protime 
volgens Blackwood 
Engineering
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