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Een lengte voorsprong 

De site in Feluy gebruikt de oplossingen van 
Protime sinds 2006. Bij haar indiensttreding 
in 2011 had Patricia dan ook een lengte voor-
sprong omdat ze bij haar vorige werkgever al 
met Protime werkte. “Ik kon me makkelijker 
inwerken, ook al zijn de procedures hier 
anders. In het begin vraagt dit tijd en inzet, 
maar naarmate de tests vorderden, raakte ik 
beter vertrouwd met het systeem, zodat ik er 
het maximum kon uithalen.”

Samen groeien  

Door zijn gestage groei en internationale di-
mensie had het bedrijf een systeem nodig dat 
vlot aan elke situatie kon worden aangepast. 
Elk land heeft namelijk specifieke eigenheden 

en problemen waar de software rekening 
mee moet kunnen houden om vervolgens 
tot een uniform resultaat te komen. Protime 
slaagt daar uitstekend in en weet zich aan 
zeer specifieke vereisten aan te passen.

Weg met papier

“Door het gebruik van Protime werd het werk 
van de HR-medewerkers – en vooral het 
beheer van de vakantie- en afwezigheids-
dagen – een stuk eenvoudiger. Vroeger 

deden we alles manueel, op papier. Ergens 
iets wijzigen, kostte heel wat hoofdbrekens. 
Nu voeren alle medewerkers in de diverse 
landen hun gegevens via ProNet in, waarna 
de informatie automatisch naar ProTime 

Wie?
 Chemviron Carbon in Feluy  

Wat? 

 Chemviron Carbon, een filiaal van Calgon Carbon 
Corporation, is actief op het vlak van de productie, 
commercialisering en ontwikkeling van actieve 
kool. De onderneming, die sinds de jaren 70 in 
Feluy gevestigd is, groeide uit tot de Europese 
zetel van de groep. Sinds 2000 zijn de diverse 
Belgische installaties hier gegroepeerd. De 
groep biedt in verschillende landen werk aan 220 
mensen, van wie 120 in België.   

Info?
 www.chemvironcarbon.com  

Protime structureert alle informatie 
zodat u het overzicht behoudt.

HR-directrice Patricia Vangeel zorgt al twee jaar voor het payrollbeheer van alle Eu-
ropese filialen. Samen met haar collega Carine, die al tien jaar de betalingen en de 
vakantie- en afwezigheidsdagen beheert, staat ze in voor het volledige personeels-
beleid, van aanwerving over loopbaanevolutie tot contractbeëindiging. “De Belgische 
vestiging, die voortdurend evolueert, vormt het zenuwcentrum van waaruit de human 
resources van alle filialen worden beheerd”, vertelt Patricia. En dus ging het bedrijf 
op zoek naar een partner die een globale, uniforme omgeving kon aanbieden maar 
flexibel genoeg was om met uiteenlopende structuren te werken. Protime bleek de 
oplossing te zijn.

VLEKKELOZE 
INTERNATIONALE 
CENTRALISATIE  

Fouten in de berekening van de lonen 
en het aantal vakantiedagen zijn 
voltooid verleden tijd!



wordt doorgestuurd. Tegenwoordig kan het 
personeel zelfs gebruikmaken van computers 
in het bedrijfsrestaurant. Fouten in de bere-
kening van de lonen en het aantal vakantie-
dagen zijn daarmee voltooid verleden tijd. 
Bovendien zijn de gegevens dankzij deze 
vooruitgang beter beveiligd dan ooit tevoren!”

Feluy, zenuwcentrum voor 
data 

De manier waarop Chemviron Carbon zijn 
human resources beheert, is vrij uniek. 
Patricia Vangeel en haar collega beheren 
niet alleen de Belgische gegevens, maar ook 
alle HR-informatie van de andere Europese 
filialen in Duitsland, Frankrijk en Engeland. 
Daarmee vormt de Belgische vestiging een 
echt zenuwcentrum dat de gegevens van 
alle bedienden en arbeiders centraliseert. In 
elk land hebben alle managers toegang tot 
ProTeam en ProNet om de nodige gegevens 
over het personeel, de vakantie- en afwe-
zigheidsdagen en de loonberekening in te 
voeren. Deze gegevens worden vervolgens 
rechtstreeks doorgestuurd naar ProTime, zo-
dat het HR-team in België ze kan analyseren.

Gebruiksvriendelijkheid is 
het ordewoord  

“Om de gegevens uit andere landen te kun-
nen beheren, hadden we een gebruiksvrien-
delijk systeem nodig dat aan alle specifieke 
situaties kon worden aangepast. Eerst 
maakten we voor het voltallige personeel 
de overstap van de manuele verwerking 
op papier naar ProNet. Dit verliep zonder 
noemenswaardige problemen. Het gebruik 
van één enkel programma in alle landen 
maakte het ook makkelijker. We hebben 

de werknemers van meet af aan duidelijk 
gemaakt dat het niet onze bedoeling was 
om hen te controleren, maar wel om hun 
administratieve gegevens beter te beheren, 
zodat de opvolging van de lonen kon worden 
geoptimaliseerd en er minder fouten zouden 
worden gemaakt.”

Belangrijke voordelen

“ProTime is meer dan een simpel gegevensbe-
heerprogramma. Het biedt ons de mogelijkheid 
om minder tijd te besteden aan het beheer 
van de vakantiedagen en aan de invoering 

en analyse van de arbeidsprestaties. Boven-
dien konden we met dit nieuwe systeem de 
prestaties van de onderneming verbeteren.” 
De vergaarde gegevens gaan namelijk naar de 
managers in de verschillende landen. Zij ana-
lyseren ze en stellen precieze rapporten over 
het tijdsgebruik op. Loopt er ergens iets fout, 
dan kan de manager in kwestie hierop worden 
aangesproken, zodat naar een oplossing kan 
worden gezocht.

En nu?

“In een volgende fase gaan we de gegevens 
in Engeland implementeren. In België verliep 
dit vlekkeloos en dus kunnen we van een 
goede basis vertrekken. De Support Desk 
staat overigens paraat om ons bij het minste 
probleem snel en doeltreffend te helpen. Vanuit 
mijn eerdere ervaring met Protime wist ik dat 
dit de enige mogelijke partner was om een 
complexe, internationale structuur als die van 
Chemviron efficiënt en rendabel te beheren.”

Protime optimaliseert 
HR-dienst bij Chemviron 
Carbon 

Vóór
• Tijdverlies bij de centralisatie van 

gegevens uit alle landen

•  Fouten bij de gegevenstranscriptie 

•  Groot probleem om vakantiedagen te 
veranderen en risico dat informatie op 
papier verloren gaat

Oorzaken
• Manueel beheer van vakantiedagen  

(op papier)

•  Geen automatische informatieoverdracht 

Na
• Tijdswinst bij het HR-beheer (minstens 

een of twee dagen per maand)

•  Minder fouten bij de gegevensinvoer 

•  Beter zicht op het personeelsbeheer in 
zijn geheel

•  Betere communicatie over vakantiedagen

•  Gegevensoverdracht naar de SD Worx 
payroll

Oplossingen
• ProTime: gegevensinvoer, tijdsgebruik en 

afwezighedenbeheer

•  ProTeam: zicht op uurroosters, 
planning en afwezigheden voor 
teamverantwoordelijken

•  ProNet: automatisering van 
vakantieaanvragen en transparantie 
inzake gepresteerde uren en opgenomen 
vakantiedagen

•  Link met de lonen in SD Worx, binnenkort 
ook met ADP in het Verenigd Koninkrijk

• Protime wordt gebruikt sinds 2006

HR-directrice Patricia Vangeel is 
verantwoordelijk voor België en 
de Europese dochteronderne-
mingen in Frankrijk, Engeland 
en Duitsland. Samen met haar 
collega Carine Dame, die al tien 
jaar als HR-specialist aan de slag 
is bij Chemviron Carbon, staat ze 
vanuit Feluy al twee jaar in voor 
het volledige personeelsbeleid, 
van aanwerving tot contractbeëin-
diging. Protime verschafte dit 
krachtdadige maar charmante duo 
de nodige tools om hun opdracht 
tot een goed einde te brengen.

Een softwarepakket moet zich kunnen 
aanpassen aan de eigenheden van een 
onderneming.


