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‘Keuze voor Protime was evident’ 
Voor een vlotte tijdregistratie van zijn medewerkers valt 
HKS Belgium sinds begin 2021 terug op de oplossingen van 
Protime. “We gebruiken zowel de software als de fysieke 
terminals om de badges van onze werknemers te lezen”, 
illustreert Iris. “De keuze voor Protime viel samen met onze 
recente overschakeling naar een nieuw sociaal secretariaat: SD 
Worx. Vermits Protime voor honderd procent in handen is van 
deze payrollprovider, leek die combinatie me heel evident.” 

“In het verleden gebeurde de tijdregistratie hier handmatig. 
Alle gepresteerde uren ingeven in Excel, daar de overuren 
uithalen, de gegevens opnieuw vertalen naar een 
salarispakket, … Het was een tijdrovende klus. Vergeet ook 
zeker de tijdelijke krachten cq. interimmers niet. Die info 
werd ook manueel wekelijks doorgestuurd. De behoefte aan 

een geautomatiseerde en efficiënte oplossing was dan ook 
groot. Het tijdregistratiesysteem dat HKS Metals al langer in 
Nederland gebruikt, bleek hier niet bruikbaar vanwege de 
Belgische bijzonderheden. Na wat lobbywerk kregen wij van de 
directie dan ook groen licht voor de oplossingen van Protime.” 

De integratie verliep volgens Iris erg vlot. “Nadat we eind 
november 2020 de knoop hadden doorgehakt, konden we al 
begin januari van start gaan”, schetst ze. “De lancering verliep 
vlekkeloos, en in de daaropvolgende weken hebben we samen 
met de  specialisten van Protime alles verder gefinetuned, 
op maat van onze organisatie. Maar toegegeven: de vlotte 

implementatie hebben we ook aan onszelf te danken. Als klant 
moet je immers vooraf je pijnpunten en noden definiëren, en 
die duidelijk communiceren. Die vertaalslag is essentieel.” 

Minstens 2 dagen tijdwinst per maand 
In december startte Protime al met de voorbereidingen. De 
klassieke trainingen op de werkvloer werden vanwege corona 
omgevormd tot onlinecursussen. “Dat was op dat moment 
de enige optie”, getuigt Iris. “Maar helaas: afstandsleren en 
zelfstudie zijn niet aan mij besteed. Ik heb nood aan menselijk 
contact. Daarom heb ik gewoonweg de implementatie 
afgewacht. Die gebeurde stapsgewijs, waardoor het hele 
proces met mondjesmaat werd toegelicht. Zo konden we ook 
meteen in elke fase nagaan of alles goed zat.” 

Nu Protime al een tijdje is ingeburgerd bij HKS Belgium, heeft 
Iris daar alleen maar mooie woorden voor. “Ik gebruik de 
anomalieënzoeker dagelijks, waardoor ik makkelijk 2 dagen 
tijdwinst per maand boek”, zegt ze. “Het systeem is gebruiks-
vriendelijk, performant en efficiënt. Transparant is het ook. 

“De oplossingen van Protime vormen sowieso een 
meerwaarde voor elk bedrijf binnen onze sector”, besluit Iris. 
“Al ligt de basisverantwoordelijkheid uiteindelijk bij jezelf. Want 
als organisatie moet je vooraf nagaan: wat hebben we precies 
nodig op de werkvloer, en welk systeem kan onze behoeften 
invullen? Het is ook belangrijk om die behoeften correct 
te vertalen naar de gekozen partner, en om te allen tijde 
betrokken te blijven tijdens het volledige integratieproces.” 

‘Ik heb geen afgelijnde taken, 
maar spring in waar nodig.  Zo 
gaat dat nu eenmaal in een kmo.’ 

- Iris Wuyts, officemanager HKS Belgium

‘Nadat we eind 
november 2020 
de knoop hadden 
doorgehakt, konden we 
al begin januari van 
start gaan.’

- Iris Wuyts, officemanager HKS Belgium

De metaalverwerkende branche waarin 
HKS Belgium actief is, is een van de cruciale 
sectoren die tijdens de coronacrisis de 
deuren openhielden. “Thuiswerk was 
sowieso alleen maar mogelijk voor een 
handvol bedienden”, zegt officemanager 
Iris Wuyts. “Het merendeel van onze 
medewerkers zijn ‘arbeiders’ die aanwezig 
moesten zijn in het bedrijf. Voor hen 
hebben we de oplossingen van Protime 
gebruikt om afwijkende uurroosters op te 
stellen, zodat er meer spreiding en minder 
raakpunten waren op de werkvloer.” 

Afwijkende 
uurroosters 
vanwege corona 

‘Gebruiks-
vriendelijk, 
performant 
en efficiënt’ 

Jarenlang gebeurde de tijdregistratie 
bij HKS Belgium handmatig. Sinds de 
overschakeling naar de geautomatiseerde 
oplossingen van Protime laat deze 
metaalverwerkende kmo een forse 
tijdwinst optekenen. 

HKS Metals is de grootste metaalrecycler van Nederland. 
Het bedrijf verzamelt oud ijzer, metalen en elektronica via 
verschillende kanalen, en verwerkt dit afval tot hoogwaardige 
grondstoffen voor metaalproducenten uit de hele wereld. 
HKS Metals is een honderd procent dochteronderneming van 
de Europese marktleider TSR, die op zijn beurt in handen is 
van wereldspeler Remondis. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Moerdijk, maar de recycler telt in totaal twaalf vestigingen 
die samen 310 mensen tewerkstellen. 

Het merendeel van de filialen van HKS Metals bevindt zich 
in thuisland Nederland, maar het bedrijf is ook actief in 
het Verenigd Koninkrijk en in België. HKS Belgium in het 
Kempense Geel is een middelgrote kmo met twintig vaste 
werknemers en nog eens evenveel uitzendkrachten. “Ook hier 
in België zijn we een belangrijke B2B-speler op het vlak van 
metaalrecycling”, zegt officemanager Iris Wuyts. “Dankzij onze 
lokale aanwezigheid kunnen ook Belgische bedrijven makkelijk 
terecht bij HKS Metals.” 

Iris is dan wel officemanager, toch hoeft die formele titel niet 
voor haar. “Noem me maar het manusje-van-alles”, zegt ze. 
Ik heb hier geen afgelijnde taken, maar spring in waar nodig. 
Zo gaat dat nu eenmaal in een kmo. Ik ontferm me over 
onder meer de voorraden en milieuaspecten, en ben ook 
back-up voor de administratie. Personeelskwesties - denk aan 
loonadministratie en arbeidspreventie - nemen evenwel de 
hoofdmoot van mijn takenpakket in beslag.”
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