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Follow Protime:

Tips van Forbo Flooring N.V. 

• Een goede voorbereiding is het halve werk. 

• Kies een aanbieder die in contact staat met 
uw sociaal secretariaat. 

• Breng op voorhand de verschillende 
werkregimes in kaart. 

• Neem de werknemers van in het begin mee 
in het hele verhaal. 

• Houd rekening met aanpassingen in het 
arbeidsreglement. 

Klant: 

• Onderdeel van de Zwitserse beursgenoteerde 
Forbo-groep. 

• Wereldwijde speler op het vlak van 
innovatieve vloerbedekkingen en service 
producten

• 23 werknemers

Info:

• www.forbo-flooring.be



Bovendien beloofde Protime een naadloze 
koppeling met de payroll van SD Worx, wat 
de integratie in onze bestaande infrastructuur 
vereenvoudigde en de drempel dus gevoelig 
verlaagde.’

‘Van bij het eerste 
gesprek waren we 
overtuigd van de 
professionaliteit 
van Protime’
Michael Boelaert, 
business controller Forbo Flooring NV 

‘Erg vlotte 
implementatie’ 
Na het verkennende gesprek met Protime was 
het aan Forbo Flooring om na te denken over de 
randvoorwaarden. Michael: ‘We hebben uitgebreid 
de tijd genomen om te bepalen wat we precies 
wilden toestaan, en of dit haalbaar was. Vervolgens 
hebben we een en ander in een Excel-spreadsheet 
bijgehouden. Na enkele opvolggesprekken hebben 
we in december 2017 de Protime-oplossing met 
drie medewerkers getest. Een maand later zijn we 
live gegaan.’ 

‘De implementatie verliep eigenlijk erg vlot. 
De mensen van Protime hadden voor mij een 

opleiding voorzien over de mogelijkheden van 
de tool, en ikzelf heb daarna op mijn beurt mijn 
collega’s getraind. Het systeem is echter zodanig 
gebruiksvriendelijk dat alles zichzelf grotendeels 
uitwijst. Bij de opstart heb ik een paar keer de 
helpdesk gecontacteerd met een vraag, en die 
werd telkens snel beantwoord. Vandaag maken 
al onze interne medewerkers gebruik van deze 
oplossing.’ 

Intussen werden de troeven van tijdregistratie 
helemaal duidelijk voor de medewerkers en 
het management van Forbo Flooring. ‘Zelfs 
werknemers die initieel geen vragende partij 
waren, zijn nu ook overtuigd’, stelt Michael. 
‘De flexibiliteit, de automatisering en de 
overzichtelijkheid van het systeem worden ervaren 
als belangrijke pluspunten. Vroeger werd voor elke 
aanvraag een e-mail verstuurd, vandaag gebeurt 
alles via het systeem. Dat leidt ook tot veel minder 
administratie.’ 

‘Dankzij deze tijdregistratie-oplossing zijn we 
erin geslaagd om flexibele glijtijden op een vlotte 
manier in te voeren op de werkvloer. Onze mensen 
kunnen hun werkuren nu optimaal afstemmen op 
de files, de opvang van hun kinderen, enzovoort. 
Maar tijdens de nakende vakantieperiode zal 
het nut ervan pas écht duidelijk worden. Want 
dan gaan we maximaal kunnen testen hoe de 
tool toelaat om met minder beschikbare mensen 
eenzelfde capaciteit te garanderen.’ 

De medewerkers van Forbo Flooring N.V. in Groot-Bijgaarden waren 
vragende partij voor glijtijden op de werkvloer. De tijdregistratie-
oplossing van Protime laat hen toe hun aan- en afwezigheden zelf 
in te voeren en te beheren. Ook een rechtstreekse koppeling met 
het sociaal secretariaat is voorzien. 

Flexibiliteit 
met payroll-
automatisatie 

‘Een aantal interne medewerkers was voorstander 
van flexibelere werkuren’, zegt Michael. Hij is als 
business controller verantwoordelijk voor alles wat 
met finance, HR en IT te maken heeft. ‘We waren 
bereid om deze vraag positief te beantwoorden, 
maar onze klanten verwachten wel een permanente 
beschikbaarheid tijdens de kantooruren. Bovendien 
hebben we te maken met variërende workloads: 
op sommige momenten is het heel druk, op andere 
tijdstippen is het wat rustiger.’ 

Om de flexibiliteit op de werkvloer correct te kunnen 
kaderen, ging Forbo Flooring te rade bij zijn sociaal 
secretariaat. ‘SD Worx bracht ons in contact met 
Protime’, zegt Michael. ‘We waren vooral op zoek 
naar een oplossing waarmee onze mensen van de 
binnendienst zelf hun aan- en afwezigheden kunnen 
registreren en beheren. Het systematiseren van het 
hele proces was een belangrijke vereiste, maar ook 
de traceerbaarheid en opvolgbaarheid waren voor 
ons onmisbare functies.’

‘Tachtig procent 
tijdswinst’ 

Protime liet Forbo Flooring kennismaken met 
zijn slimme tijdregistratie-oplossing. Dankzij 
de doorgedreven payrollautomatisatie kan die 
kmo’s tot tachtig procent tijdswinst opleveren. 
Het selfserviceplatform laat medewerkers op 
elk moment en vanop eender welk toestel toe 
hun werktijden te registreren en glijtijdsaldo’s te 
raadplegen. De automatisering vermindert het aantal 
fouten gevoelig, en de gedeelde teamkalender biedt 
een up-to-date overzicht voor alle betrokkenen. 

Ondanks die voordelen waren er vooraf wel wat 
twijfels over de overstap naar zo’n registratietool. 
‘Voor de implementatie van een nieuw systeem 
moet je toch wel wat tijd vrijmaken’, verduidelijkt 
Michael Boelaert. ‘Je moet de verschillende 
werkregimes van je medewerkers in kaart brengen, 
je dient het arbeidsreglement aan te passen, je moet 
je mensen informeren, enzovoort. Bovendien draag 
je als management een stukje verantwoordelijkheid 
over aan je personeel.’ 

‘Gelukkig bleken de twijfels al snel ongegrond. Al 
tijdens het eerste gesprek met Protime waren we 
meteen overtuigd van de professionele aanpak. 
Het was dus niet meer nodig om de markt verder 
af te schuimen, op zoek naar andere aanbieders. 

‘Onze klanten 
verwachten een 
permanente 
beschikbaarheid 
tijdens de 
kantooruren’

Luc Meyts, Régine Wambacq en Michael Boelaert.


