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GESMOLTEN TOT 
ÉÉN PROJECTTEAM” 

Wie?
CNH Belgium 

Wat ? 
Waar Iveco verantwoor-
delijk is voor vrachtwa-
gens en bussen, is CNH 
actief met de ontwik-
keling en productie van 
groot materieel voor de 
agrarische- en bouwsec-
tor. Beide bedrijven vallen 
onder CNH Industrial, een 
volle dochter van FIAT  
(Chrysler)-groep. Wereld-
wijd hebben ze meer dan 
64 vestigingen. 

Uniek binnen CNH Indus-
trial is de integrale aan-
pak van CNH Zedelgem. 
Ze is verantwoordelijk 
voor het ontwerp, de ont-
wikkeling, de productie 
en de assemblage van het 
materieel. Van de 2700 
medewerkers zijn er 2000 
werkzaam in de produc-
tie en 700 op kantoor. 
CNH Industrial is beurs-
genoteerd en zet jaarlijks  
€ 25,8 miljard om.
 

Info?
www.cnhindustrial.com

DE STERKTE VAN 
DE OPLOSSING 
IS ONZE 
PROJECTAANPAK. 

HR-manager Ann Castelyn en 
ICT-verantwoordelijke HR-
systemen Johan Cloet hebben 
de implementatie van Protime 
georganiseerd.

In de CNH-vestiging in Zedelgem werken 2700 mede-
werkers aan het ontwerp en de productie van groot land-
bouwmaterieel. Ann Castelyn is HR-manager. Ze werkt 
al 25 jaar voor het bedrijf en weet niet anders dan dat 
er gebruik gemaakt wordt van tijdregistratie. Wanneer 
het bedrijf in 2012 overstapt op een nieuw manufactu-
ringsysteem, gaat ICT-verantwoordelijke voor HR-syste-
men Johan Cloet op zoek naar een nieuwe aanbieder 
voor de tijdregistratie. Hij vertelt: “We ontdekten dat 
we ons tijdregistratiesysteem moesten vervangen. Het 
bestaande systeem konden we niet integreren met het 
nieuwe manufacturing systeem. De tijdregistratie moest 
deel uitmaken van de efficiency-berekeningen en de 

‘labour cost’.” Cloet: “We waren op zoek naar een spe-
ler op de Belgische markt. Protime bleek de beste partij 
voor ons vanwege de flexibiliteit van haar programma 

en het SaaS-aanbod. We streefden ernaar om de hosting 
van de dataprocessing uit handen te geven, zowel met 
het oog op de kwaliteit als het kostenaspect.”

We wilden de hosting van de 
data-processing uit handen geven

Projectmethodiek 
 

Protime kent een vaste procedure om haar oplossingen te 
integreren: projectmethodiek ‘de projectklok’. Hiermee is 
elke gebruiker zeker van een gestroomlijnde implementa-
tie. Ann Castelyn: “Voor ons is het essentieel dat de invoer 
van een tijdregistratiesysteem soepel loopt. We kunnen 
ons niet veroorloven dat er een probleem optreedt bij de 
uitbetaling van 1600 medewerkers. We hebben dan ook 
meteen teamleiders als key-users geselecteerd en hen  

betrokken bij de uitrol. Het team van consultants van 
Protime schoof tijdens de implementatie op regelmatige 
basis aan bij CNH Belgium. Castelyn: “CNH en Protime 
zijn samengesmolten tot één projectteam. Ook al verte-
genwoordigen we twee bedrijven, we hebben precies het-
zelfde doel voor ogen: een geslaagde implementatie dat 
resulteert in een goed systeem.”

Protime implementeert al sinds 1995 succesvol Workforce Management Systemen. Onder-
tussen deden we dat bij honderden klanten over heel Europa. Per project stellen we een 
projectteam samen in functie van omvang van het project, de benodigde vaardigheden en 
expertise. Het resultaat? Het risico op falen wordt geëlimineerd, de doorlooptijd van het 
project is minimaal en geeft een maximale Return On Investment.

Protime bevordert inzicht op 
de planning en een efficiënte 
inzet van arbeidsuren  

Knelpunten

• Geen koppeling mogelijk 
tussen bestaand 
tijdregistratiesysteem en het 
nieuw manufacturing systeem

• Handmatige invoer van extra 
percentages voor nacht- en 
weekendwerkers, alsook de 
verwerking van verlofuren en 
kort verzuim

• Geen snelle management 
rapportering door verschil-
lende planning Excel-sheets 
van teamleiders en aparte 
HR-systeem   

Voordelen 

• Tijdwinst bij opmaak 
planning 

• Tijdwinst bij toekenning 
verlof en verwerking van 
anomalieën door HR

• Meer autonomie en beter 
overzicht op planning voor 
teamleiders

• Gestroomlijnde communica-
tie tussen HR en teamleiders

• Snelle rapportering, zoals 
voor de opsporing van 
anomalieën 

Overzicht op planning

Met het nieuwe tijdregistratiesysteem 
heeft CNH een sprong voorwaarts 
gemaakt. Cloet: “We kennen nu een 
grote integratie tussen ons jobregis-
tratiesysteem en Protime. Daardoor 
hebben we een beter inzicht in onze 
arbeidskosten per project, per afde-
ling en per operatie en kunnen we 
onze efficiëntie verbeteren.” Daar-
naast hebben de teamleiders een 
groter aandeel gekregen in het toe-
kennen van verlof en het registreren 
van ziekteverzuim van hun teams. Ze 
zijn enthousiast. Ze genieten van de 
grotere autonomie die ze hebben ge-
kregen. Bovendien stimuleert het sys-
teem het contact tussen teamleider 

en het team.” Ook hebben de teamlei-
ders nu een veel beter overzicht op de 
planning, waardoor ze bijvoorbeeld 
goed kunnen inschatten of er genoeg 
personeel aanwezig zal zijn.” 

Minder handmatig werk 
voor HR

De tijdwinst die het nieuwe sys-
teem oplevert voor de afdeling HR, 
investeert Ann Castelyn in andere 

HR-taken. Nu de implementatie van  
Protime is voltooid, plant CNH het 
systeem uit te breiden naar de fa-
briek in Antwerpen in de loop van 
2014. “We gaan de tijdregistratie van 
Protime verder uitrollen”.

Parallel testen

CNH Belgium kent maar liefst vier-
honderd verschillende werkschema’s. 
Denk aan dagdienst, vroege dienst, 
late dienst, nachtdienst, weekend-
dienst en de vele parttime varianten. 
Johan Cloet: “Het zou onbegonnen 
werk zijn om alle scenario’s van te vo-
ren te testen. We hebben daarom ge-
zamenlijk enkele weloverwogen tests-
cenario’s bedacht. Daarnaast hebben 
we enkele productieteams gevraagd 
om een maand lang parallel te klok-
ken, zowel op het oude als het nieu-
we systeem. Zo kregen we een reëel 
beeld van de status van de implemen-
tatie. Ik raad andere grote organisaties 
aan hetzelfde te doen.” Als basis voor 
de aftrap gebruikt  Protime vragenlijs-
ten, waarbij de antwoorden inzicht 
geven op de invulling van het systeem. 
Castelyn: “Tijdens de uitrol bleek onze 
organisatie toch iets complexer dan in 
eerste instantie verwacht. We kennen 
veel specifieke regels en richtlijnen. 
Maar door een continue afstemming is 
het een passend systeem geworden.”

De investering van een goede training 
haal je er zeker uit


