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Follow Protime:
Klant
• Tweede grootste e-retailer van 

Nederland
• Verwerkt meer dan 30 miljoen 

items per jaar
• Meer dan 900 vaste medewerkers
• Daarnaast nog 400 

uitzendkrachten 

Probleemstelling
• Registreren van kostenplaats
• Personeelsplanning 
• Automatiseren van verloning
• Individuele toegangscontrole

Oplossing 
• ProTime
• ProAccess
• ProTeam
• ProCost
• ProNet 

Voordelen
• Minder administratieve last voor de HR-afdeling
• Uitzendbureaus eenvoudig informeren over de 

gemaakte uren
• Toegangsregistratie individueel geregeld
• Alle medewerkers kunnen eigen gegevens 

inzien en bewerken

www.wehkamp.nl



Sinds de oprichting als postorderbedrijf in 1952 
heeft wehkamp een continue focus op groei en 
technologische ontwikkeling. Deze combinatie heeft 
ervoor gezorgd dat het bedrijf door de jaren heen 
is uitgegroeid tot een van de bekendste e-retailers 
in Nederland. Vanwege de sterke marktpositie 
krijgt wehkamp te maken met meer dagelijkse 
bezoekers die steeds meer bestellingen plaatsen. 
Deze groei legt vanzelfsprekend een zware druk 
op de HR-afdeling. Want hoe zorg je voor een 
personeelsplanning die precies aansluit op de 
ordervolumes? Hoe ga je om met de verloning 
van vaste en flexibel inzetbare medewerkers? Hoe 
regel je urenverantwoording, toegangscontrole 
en kostenplaatsregistratie in een state-of-the-art 
distributiecentrum? John Bouwman, hoofd HR 
beheer en services bij wehkamp, vertelt hoe het 
bedrijf met behulp van Protime inzicht krijgt in en 
grip krijgt op het volledige HR-proces.  

Groeiende eisen van 
de consument
De e-retailmarkt is continu in beweging en heeft 
te maken met veeleisende consumenten. ‘Same 
day delivery’, gratis retourzendingen en talloze 
afhaalpunten zijn slechts een greep uit het 
wensenlijstje van de consument. Daarnaast moet de 
klantenservice optimaal en via meerdere kanalen 
bereikbaar zijn om de klantervaring goed te houden.  
Bouwman: “De snel veranderende e-retailmarkt 
vergt een behoorlijk staaltje personeelsplanning. 
Je wil immers je planning nauwkeurig afstemmen 
op het aantal bestellingen dat je dagelijks 

verwacht. Om deze planning exact te kunnen 
bepalen, was inzicht nodig in de tijd die er per 
proces nodig is. Dit was voor onze HR-afdeling 
een behoorlijke uitdaging. Wij hebben een 
omvangrijk personeelsbestand dat bestaat uit vaste 
medewerkers, aangevuld met een flexibele schil van 
uitzendkrachten. Jaarlijks verzenden zij ongeveer 8 
miljoen pakketten.” 

Keuze voor Protime 
We werken sinds 2000 samen met Protime.  
De oplossingen die zij bieden sluiten nog steeds 
aan op de behoeften van het online warenhuis. 
Bouwman: “Wij zijn nog altijd enthousiast over de 
oplossingen van Protime, vooral omdat er zoveel 
functionaliteiten beschikbaar zijn vanuit één 
omgeving. Je wil immers niet voor planning, toegang 
en tijdregistratie aparte softwareoplossingen in 
huis hebben. We gebruiken Protime niet alleen 
voor ons logistiek service centrum in Zwolle, maar 
ook voor de overige vestigingen in Maurik en het 
hoofdkantoor in Zwolle. Protime draait bij ons in 
huis. Nieuwe features en updates worden altijd 
binnen een paar dagen in samenwerking met 
Protime geïmplementeerd.

Flexibele planning
Wehkamp krijgt door Protime veel meer grip op 
en inzicht in ‘tijd’. Alle medewerkers kunnen met 
druppels hun begin- en eindtijden registreren op de 
daarvoor bestemde terminals. Daarnaast kunnen ze 
op de kostenplaatsterminals aangeven met welke  

taak ze bezig zijn. Bouwman: “Door op deze manier 
tijd te registreren, krijgen we diepgaande inzichten 
in de tijd die nodig is om een specifieke taak uit  
te voeren.” 

Door deze gegevens de koppelen aan ons 
warehouse management systeem, zijn we in staat 
om dagelijks exact te bepalen hoeveel fte we nodig 
hebben. Door planning, kostenplaatsregistratie en 
tijdregistratie in één omgeving onder te brengen, 
kunnen we beter sturen op onze processen en 
planning, wat een flinke kostenbesparing oplevert 
en bijdraagt aan de klanttevredenheid.”

Verloning
Door deze manier van tijdregistratie zorgt 
wehkamp er ook voor dat de HR-afdeling minder 
tijd kwijt is aan de verloning van medewerkers. 
Bouwman zegt daarover: “Voorheen kostte 
het berekenen van de juiste toeslagen en de 
gewerkte uren veel tijd. Je hebt te maken 
met zieke medewerkers, overwerktoeslagen 
en wisselende uren. Door deze manier van 
tijdregistratie worden dergelijke zaken automatisch 
door Protime berekend en gekoppeld met ons 
salarissysteem. De gewerkte uren en toeslagen 
van de uitzendkrachten worden bovendien gelijk 
doorgezet naar de uitzendbureaus. Dat scheelt veel 
handmatig werk en zorgt bovendien voor minder 
foutgevoeligheid. Tevens kunnen alle medewerkers 
via de internetapplicatie ProNet hun gegevens, 
boekingen en vakantiedagen inzien en eventuele 
wijzigingen aan ons doorgeven. Dat is een fijne en 
handige aanvulling op het systeem.”

Individuele 
toegangsrechten
Naast modules voor tijdregistratie, verloning 
en planning, maakt wehkamp ook gebruik van 
de toegangscontrolemodule ProAccess. In 2015 
opende wehkamp een nieuw hypermodern 
distributiecentrum dat van alle gemakken voorzien 
is. Met ProAccess kan de e-retailer eenvoudig 
toegangsrechten toekennen aan medewerkers. 
Bouwman: “Met ProAccess kunnen we de 
beveiliging van het hoofdkantoor en de logistiek 
service centra optimaal inrichten. Hierdoor weten 
we altijd hoeveel mensen op een bepaalde afdeling 
aanwezig zijn. Dit zou zo maar eens van pas kunnen 
komen in geval van een noodsituatie. Door te weten 
wie waar is, kunnen we in een noodsituatie namelijk 
sneller handelen.”

Perfecte prestaties
Met Protime profiteert wehkamp van een slimme 
HR-oplossing waarin alle primaire HR-processen 
ondergebracht worden. Dit maakt wehkamp klaar 
voor de toekomst en kan het bedrijf haar wens 
om door te groeien naar 74 miljoen items per jaar 
waarmaken. Bouwman concludeert: “Protime is 
zeer gebruiksvriendelijk en levert ons flink wat 
efficiëntie op. Alle modules kunnen aan elkaar 
gekoppeld worden zodat we geen dubbel werk 
doen. Daarnaast biedt Protime een goede service, 
ze staan ons altijd te woord en denken mee waar 
mogelijk. We zijn meer dan tevreden met de 
samenwerking en hopen dat die nog lang  
zal voortduren.”

Protime maakt retailer klaar voor toekomst.
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