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‘De gewonnen tijd 
kunnen we nu aan 
andere projecten 
besteden’ 



gaande van productieoperatoren en magazijniers over IT’ers en 
helpdeskmedewerkers tot sales- en marketingmensen. We hebben 
ook een eigen labo en een R&D-afdeling, net als een ‘Day After 
Tomorrow’-team dat nadenkt over de uitdagingen van de toekomst. 

Vanuit de vestiging in Zele biedt de hr-afdeling van Ann Baeyens 
ondersteuning aan 21 landen. Voor twaalf landen gebeurt de 
payrollverwerking vanuit Zele door de payrollverantwoordelijken 
Ilse Deneve en Melissa Batens. “We staan in voor de 
loonverwerking van een kleine zeshonderd medewerkers”, klinkt het. 
“Hun profiel is al even divers als in België. Want in de verschillende 
landen zijn er eveneens allerlei afdelingen. Alleen de kleinste filialen 
hebben enkel een sales- en customer service-departement.” 

“Onze grootste uitdaging bestaat erin om elke maand alles 
correct uitbetaald te krijgen. Ons takenpakket is uitgebreid, en 
heeft bijvoorbeeld ook betrekking op regimewissels, bonussen 
en warrants. Het is niet altijd evident om de lokale wetgevingen 
hieromtrent in de twaalf verschillende landen op te volgen. Een 
zwangerschap wordt overal anders geregeld, net zoals technische 
werkloosheid ten tijde van corona. Gelukkig krijgen we hulp van de 
lokale payrollkantoren.” 

Uitgebreide vergelijkende studie 
Sinds 1 januari 2022 laat Brady zich ook bijstaan door de oplossingen 
van Protime. “Al onze medewerkers in België en Nederland 
gebruiken myProtime voor hun tijdregistratie en verlofaanvragen”, 
illustreert Ann. “Ook de toegangscontrole gebeurt via de tikklokken 
van Protime. Wijzelf als hr-verantwoordelijken kunnen op elk 
moment terugvallen op het achterliggende ProTime-platform.” 

Brady werd in 1914 opgericht in het Amerikaanse Milwaukee als 
een producent voor ponskaarten. Vandaag is de beursgenoteerde 
groep met een zeventigtal vestigingen aanwezig in zo’n dertig 
landen, verspreid over alle continenten. Meerdere acquisities 
en de interne bedrijfsgroei zorgden de afgelopen jaren voor 
een forse uitbreiding van het aantal filialen en werknemers. 
Wereldwijd staan er 6.600 medewerkers op de loonlijst. De 
groepsomzet van vorig jaar bedroeg 1,15 miljard dollar, en voor 
2022 wordt 1,3 miljard dollar verwacht. 

De oplossingen die Brady ontwikkelt en levert dragen wereldwijd 
bij tot een betere veiligheid, identificatie en productiviteit van zijn 
klanten. Niet alleen via fysieke en digitale labels, pictogrammen 
en andere signalisatieproducten, maar ook dankzij allerlei 
technologische innovaties in de vorm van onder meer software, 
printers en scanners. Brady heeft al 375 patenten in handen, en 
investeert nog elk jaar veertig miljoen dollar in onderzoek en 
ontwikkeling. 

“Onze klanten zijn enorm divers”, zegt Ann Baeyens, HR 
Director van Brady EMEA. “Dat is logisch, want zowat alles 
wordt tegenwoordig geïdentificeerd. Neem nu een winkel, een 
ziekenhuis, een labo of een festival: overal is er behoefte aan labels 
om producten of mensen te onderscheiden. Kortom: zonder het 
te beseffen gebruiken we allemaal de producten van Brady. Al 
worden onze oplossingen ook diep in de zee, in de woestijn, in de 
lucht en zelfs in de ruimte gebruikt.” 

Ondersteuning aan twaalf landen 
De Belgische Brady-vestiging bevindt zich in Zele. Met 350 lokale 
medewerkers is dit Oost-Vlaamse filiaal een belangrijke werkgever 
in de streek. Het profiel van de werknemers varieert sterk - 

‘Onze grootste uitdaging bestaat erin 
om elke maand alles correct uitbetaald 
te krijgen.’

Brady Corporation vervaardigt en levert 
totaaloplossingen voor de identificatie en beveiliging 
van mensen, producten en plaatsen. De Belgische 
afdeling in het Oost-Vlaamse Zele maakt sinds begin 
2022 gebruik van de oplossingen van Protime. 



Vanwege het coronavirus werd de 
implementatie van de Protime-
oplossingen bij Brady grotendeels online 
begeleid. Maar Ann Baeyens en haar hr-
team ervoeren dat niet als een ongemak. 
“We hebben de fysieke aanwezigheid van 
consultant Ans nooit gemist”, getuigen 
ze. “De hele configuratie gebeurde via 
diverse videocalls, maar dat verliep zeer 
professioneel. Het leek alsof Ans een 
van ons was. Ze was goed voorbereid 
en reageerde snel op elke vraag. Eerlijk 
gezegd: we vonden deze online manier 
van werken zéér efficiënt.” 

“Maar het feit dat de implementatie 
vlekkeloos verliep, hebben we ook wel 
aan onszelf te danken. We wisten vooraf 
perfect wat we wilden. We hadden 
al onze noden in kaart gebracht, en 
daar hebben we echt wel zeer veel tijd 
aan gespendeerd. Het was een hele 
klus om álle elementen - denk aan de 
verschillende uurroosters, vergoedingen, 
paritaire comités, … - erbij te betrekken. 
Maar we wisten: alleen met een goede 
voorbereiding en documentatie bereik je 
goede resultaten.” 

‘Een goede 
voorbereiding is 
cruciaal’ 

“Het maandelijks exporteren kan nu 
dankzij protime in vijf minuten.”

“Vooraleer we in zee gingen met Protime, hebben we een 
uitgebreide vergelijkende studie van providers gemaakt. We 
kenden de goede reputatie van Protime, maar we hebben 
toch enkele referenties gecheckt. Daar hadden we een goede 
reden voor: ons vorige systeem (van een andere aanbieder) 
stelde zwaar teleur. De programmatie, gebruiksvriendelijkheid 
en opvolging lieten echt te wensen over. Voor onze specifieke 
noden waren er steeds workarounds nodig, maar die 
conflicteerden voortdurend met elkaar.” 

De oplossingen van Protime maakten voorgoed komaf met 
al deze problemen. “We hebben nu alles veel meer zelf in de 
hand”, legt Ann uit. “De myProtime-app is alvast intuïtief en 
transparant. Met een eenvoudige klik ziet elke werknemer 
meteen het saldo van zijn verlofdagen. Vakantie of een 
fietsvergoeding aanvragen kan eveneens in een handomdraai. 
Hun leidinggevenden behouden daarenboven op elk moment 
het overzicht, dat altijd up-to-date is.” 

“Ook wijzelf als hr-medewerkers moeten nu veel minder 
controleren en uitzoeken. Bovendien is de link met 
SD Worx, ons sociaal secretariaat, een extra troef. Het 
maandelijks exporteren van de payrollgegevens vergde 
vroeger een uur, vandaag is de klus in amper vijf minuten 
geklaard. De automatische verwerking van de fiets- en 
maaltijdvergoedingen vinden wij eveneens een meerwaarde. 
Maar ook op het vlak van looncodes verloopt alles nu veel 
vlotter dan voorheen. Dit resulteert in een aanzienlijke 
tijdswinst. De gewonnen tijd kunnen we nu aan andere 
projecten besteden.” 
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