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‘Het gebruiksgemak 
gaf de doorslag’ 



Nood aan efficiëntie 

Als productiemanager heeft Matthias De Meyer de 
dagdagelijkse leiding over alles wat met productie en 
logistiek te maken heeft. Maar ook de personeelsopvolging 
van de veertig fulltimekrachten binnen Adfil - vijftien white 
collars en vijfentwintig blue collars - valt onder Matthias’ 
verantwoordelijkheid. “We hebben geen HR-departement”, 
legt hij uit. “Samen met onze financieel directeur sta ik dus 
in voor de loonadministratie. Ook tijdregistraties en het 
aanwerven van mensen voor productie en logistiek behoren 
tot mijn takenpakket.” 

“Ons vorige HR-software bevatte veel data van de grotere 
groep waar Adfil twee jaar geleden van afsplitste. Die 
gegevens konden niet verwijderd worden, wat het systeem 
log en onoverzichtelijk maakte. Het corrigeren van de 

dagelijkse tijdregistratie nam ook veel tijd in beslag, en de 
manuele upload van onze loonadministratie naar het sociaal 
secretariaat was elke maand opnieuw een hele uitdaging. 
Die gebeurde namelijk via een txt-bestand. De nood aan een 
efficiëntere oplossing was dan ook groot.” 

Via Google ging Matthias op zoek naar een aantal providers, 
waaronder Protime. “We hebben ze allemaal de kans gegeven 
om hun software uitgebreid voor te stellen”, zegt hij. “Op het 
einde van de rit waren er nog twee pakketten in de running. 
We hebben uiteindelijk voor Protime gekozen vanwege de 
uitgebreide mobiele mogelijkheden van myProtime. Maar 
ook de link met SD Worx, waarvan Protime een onderdeel is, 
speelde mee in onze finale beslissing.”

Adfil heeft meer dan drie decennia ervaring in de ontwikkeling 
van synthetische vezels voor allerlei toepassingen in de 
bouwsector. De microvezels worden gebruikt om scheuren in 
de bovenlaag van beton tegen te gaan, terwijl de macrovezels 
een eerder structurele toepassing kennen: de wapening van 
beton. In tegenstelling tot het hiervoor traditioneel gebruikte 
staal corroderen polymeervezels niet, wat de duurzaamheid 
van de betonproducten gevoelig verbetert. Bovendien zijn ze 
veiliger en makkelijker in gebruik. 

De naam Adfil staat voor Anglo Danish Fibres Industry 
Limited, een van oorsprong Engels-Deens bedrijf. Vandaag 
bevindt de hoofdzetel zich in Zele, maar de helft van de omzet 
wordt nog altijd in het Verenigd Koninkrijk gehaald. “Zes of 
zeven salesmensen focussen louter op dat land”, illustreert 
productiemanager Matthias De Meyer. “Binnen Europa 
zijn Scandinavië en België belangrijke afzetmarkten. Maar 
ook Australië, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten zijn grote 
afnemers. We verkopen in totaal aan meer dan zestig landen.” 

De vestiging in Zele heeft naast kantoren en een 
productieafdeling ook een heus betonlabo in huis. Daarin 
worden allerlei testen gedaan om de synthetische vezels nog 
performanter en gemakkelijker toepasbaar te maken. Het 
bedrijf wil dan ook innoveren in elk facet van zijn producten: 
de kleur, de binding in het beton en alle mechanische 
eigenschappen zoals de krachtoverdracht, de treksterkte en de 
stijfheid. Adfil hecht ook veel belang aan het gebruiksgemak, 
zowel bij het mengen als bij de afwerking. 

‘We verkopen onze 
synthetische vezels in meer 
dan zestig landen.’
Matthias De Meyer, productiemanager Adfil 

In het Oost-Vlaamse Zele produceert Adfil 
synthetische vezels voor de betonindustrie. Sinds 
deze kmo overschakelde naar de oplossingen van 
Protime, gebeuren de personeelsadministratie en 
-registratie er veel efficiënter dan voorheen. 



‘myProtime wijst zichzelf uit’ 

Anno 2021 heeft Adfil één Protime-licentie voor zijn volledige 
loonadministratie. Die levert het bedrijf een tijdswinst van 
vijftig procent op. Zo’n vijfentwintig werknemers gebruiken 
myProtime om zelf afwezigheden aan te vragen. “Deze 
applicatie geeft hun ook een goed zicht op hun eigen 
aanvragen”, zegt Matthias De Meyer. “Bovendien helpt die om 
makkelijker thuiswerk in het kader van corona te registreren, 
zelfs zonder goedkeuring. De gebruiksvriendelijkheid is 
sowieso een belangrijke meerwaarde.” 

“De integratie op de werkvloer verliep erg vlot en 
gestructureerd. Nadat we in oktober 2020 voor Protime 
hadden gekozen, waren we in december al toe aan 
proefdraaien alsof het voor echt was. Aanpassingen waren er 
nauwelijks nodig, waardoor we reeds in januari live konden 
gaan. We kregen één contactpersoon toegewezen die het hele 
project coördineerde: zij heeft ons stap voor stap wegwijs 
gemaakt in het systeem. Het gebruik van de myProtime-app 
vergde sowieso weinig uitleg, omdat alles zichzelf uitwees.” 

Het implementeren van nieuwe software in volle coronacrisis 
ligt nochtans niet voor de hand. “Ik was daar initieel wel wat 
bang voor”, geeft Matthias toe. “Die vrees bleek gelukkig 
onterecht, want ondanks de gedwongen communicatie vanop 
afstand bleef de benadering altijd heel persoonlijk. Meer nog: 
de sessies die we via Microsoft Teams inplanden hebben ons 
verplicht om efficiënt te vergaderen. Een face-to-facemeeting 
of -opleiding zou misschien aangenamer geweest zijn, maar ik 
heb die niet gemist.” 

• De gebruiksvriendelijkheid 

van de oplossingen.  

• De tijdswinst die hiermee 

geboekt wordt.  

• Het overzicht voor de 

werknemers en hun ver-

antwoordelijken.  

• De koppeling van de per-

soneelsdata met SD Worx.  

• De persoonlijke klik met 

projectverantwoordelijke 

binnen Protime. 

De troeven 
van Protime 
volgens Adfil 

‘De upload naar het sociaal 
secretariaat was vroeger 
tekens een hele uitdaging.’ 
Matthias De Meyer, productiemanager Adfil 
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‘De integratie verliep 
vlot en gestructureerd. 
Aanpassingen waren 
er nauwelijks nodig.’
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