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case study
L’Oréal

Een verschil van dag en nacht
voor de HR-afdeling

Complexe 
uurroosters: 
Protime gaat de 
uitdaging aan!

De fabriek van L’Oréal Libramont, sinds 1975 gevestigd in de provincie Luxemburg, 

kent zowel op het vlak van producten als van flexibiliteit een sterke ontwikkeling. 

Steunend op haar internationale bekendheid moet de onderneming concurrerend 

en competent zijn op alle vlakken, met name inzake personeelsbeheer, een cruciaal 

punt in de goede werking van de onderneming.

Viviane Schreurs beschouwt Protime als een 

uitstekende partner. “De fabriek, die er sinds 

1975 staat, heeft in meer dan 35 jaar heel 

wat ontwikkelingen doorgemaakt. Sinds 1975 

hebben we zo’n 5.000 verschillende soorten 

van cosmeticaproducten, make-up, sham-

poos, aerosols en haarkleuringen geprodu-

ceerd en verpakt. De fabriek biedt momenteel 

werk aan meer dan 370 mensen, die instaan 

voor de productie en de verpakking van 

kleuringsproducten voor het grote publiek in 

heel Europa, goed voor 200 miljoen stuks. 

Bovendien beheren we sinds 2 jaar vanuit 

Libramont ook de lonen voor de veertig 

mensen die werkzaam zijn in de logistieke 

site te Nijvel.”

Van papier tot rapportering

“Vanaf het moment dat we eind jaren 80 

overschakelden van een vast werkrooster 

naar meer flexibiliteit, werd de registratie 

van de werktijden ingewikkelder. We 

hebben meer dan honderd werkroosters. 

Sindsdien werken we ook met weekend- en 

nachtdiensten. Het tijdbeheer gaf ons veel 

werkdruk omdat we geen tool hadden om 

deze taak te automatiseren.”

“En dat was niet het enige probleem: we 

hadden niet voorzien dat ons oude systeem in 

2000 de overgang naar het nieuwe millennium 

niet zou aankunnen. De onderneming 

vertrouwde de loonberekening vanaf 1999 toe 

aan een payroll provider (sociaal secretariaat). 

We zochten een oplossing om operationeel 

te zijn op het vlak van tijdbeheer en de 

overdracht van de loonberekening. Onze 

partner Partena hielp ons om verschillende 

bedrijven te selecteren en na een uitgebreid 

onderzoek kozen we voor Protime. Het bedrijf 

voorzag in onze behoeften en was binnen 

de vooropgestelde termijn operationeel. 

Er moesten meer dan 150 werkroosters 

geïmplementeerd worden. Op 1 januari 1999 

gingen we met Protime in zee!”

Wie?

 L’Oréal in Recogne-Libramont 

Wat?

 L’Oréal is een van de wereldmarktleiders op 
het vlak van cosmetica. Al meer dan een eeuw 
lang legt l’Oréal zich toe op schoonheid met een 
alom bekend assortiment cosmeticaproducten 
voor vakmensen en particulieren. Het merk is in 
meer dan 130 landen vertegenwoordigd via 27 
wereldwijde merken en 41 fabrieken, waaronder 
de site van Recogne-Libramont in België, waar 
momenteel meer dan 300 mensen werken in 
de volledige productieketen. Vanaf 2013 zal de 
site zich exclusief toeleggen op de productie en 
verpakking van de kleuringsproducten voor heel 
Europa.

 

Info?

 www.loreal.com 

Iris de Jonghe
Payroll Officer

Raf Vrijens
Productiemanager

Een verschil van dag en nacht.



Tijd- en geldbesparing 

“We werkten nauw samen met de mensen 

van Protime voor het creëren en het 

exporteren van de werkroosters. We volgden 

opleidingen om volledig autonoom te zijn, wat 

vandaag zeker het geval is.

We maken zelf werkroosters en rapporten  

aan. De afdelings- en teamverantwoor-

delijken raadplegen ProTeam om een 

overzicht van hun afdeling te hebben. 

Kortom, dit is een echte revolutie voor onze 

HR - medewerkers. Een verschil van dag en 

nacht.”

Een gebruiksvriendelijk, 
krachtig systeem

Dat was mogelijk dankzij een goede 

samenwerking die vanaf het begin werd 

opgebouwd. “Aanvankelijk hebben we onze 

werkingsprincipes wat verfijnd en nu zijn we 

erg tevreden over Protime. De Support Desk 

staat steeds tot onze beschikking. We doen 

hoofdzakelijk beroep op hen bij technische 

problemen of bij een exportprobleem. De 

software is bovendien erg gebruiksvriendelijk. 

Protime biedt updateopleidingen aan, zodat 

we op de hoogte blijven van de laatste 

veranderingen.”

Een samenwerking op maat

Vanaf 2006 werd ProPlan geïnstalleerd in de 

productieafdelingen en de ondersteunende 

afdelingen. In 2010 maakten we dan de 

overstap naar ProTeam. ProTime wordt 

enkel door de HR-afdeling gebruikt. Dankzij 

ProTime hebben de afdelingen in realtime 

een overzicht van de prestaties, overuren 

en afwezigheden van hun medewerkers. We 

beheren ook de tijdelijke werkkrachten met 

ProTime. 

We exporteren de prestaties van de 

tijdelijke werkkrachten en sturen ze naar de 

uitzendbureaus. Zo voorkomen we fouten in 

de berekening van de prestaties en tijdverlies. 

We gebruiken de geëxporteerde gegevens 

ook voor de rapportering naar de directie 

en onze moedermaatschappij in Parijs. We 

hebben op alle fronten veel tijd gewonnen!

En de toekomst?

Viviane is enthousiast over de voortzetting van 

de samenwerking met Protime.

“Het heeft ons leven veranderd. We zijn 

overgestapt van een ouderwets arbeids-

systeem naar een krachtig programma. Ik zou 

voor geen geld ter wereld terug willen. In de 

toekomst werken we aan de mogelijkheid om 

de verlofaanvragen automatisch te beheren. 

Alweer een mooie uitdaging voor Protime!”

Protime bij L’Oréal:  

speerpunttechnologie 

Knelpunten

•	Fouten	in	het	overzicht	van	de	werkuren

•	Geen	gedetailleerde	rapporten

•	Gegevensverwerking	kostte	veel	

manuele arbeid

•	Geen	zicht	op	afwezigheden	en	

werkroosters voor de teamleiders

Oorzaken

•	Manuele berekening van de werktijden

•	Geen	geïntegreerd	systeem	tussen	

productie en HR

Voordelen

•	Automatisering	van	de	

berekeningsregels

•	Tijdwinst	(minstens	2	dagen	per	maand)

•	Gebruiksvriendelijke	software

•	Lager	foutenpercentage

•	Een	globaal	zicht	op	de	werktijden	van	

het personeel (voor HR en productie)

Oplossingen

•	ProTime:	registratie,	beheer	van	de	

werktijden en de afwezigheden

•	ProTeam:	overzicht	op	de	werktijden,	de	

planning en de afwezigheden voor de 

teamverantwoordelijken

•		Protime	wordt	gebruikt	sinds	1999

Viviane Schreurs is sinds 1998 
verantwoordelijk voor het beheer 
en de lonen binnen de Human 
Resources afdeling. Het Human 
Resources-beheer bestaat uit  
3 personen die instaan voor  
de werktijden, de lonen, het  
personeelsbestand, de contracten 
en de rapportering.
Het dagelijks beheer van de 
werknemers is een complexe taak, 
die aanzienlijk verlicht wordt door 
Protime.

‘Dankzij Protime hebben we tijd 
gewonnen’

Het resultaat van een succesvolle 
samenwerking


