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Follow Protime:

Klant
• Yara, producent van kunstmest
• 600+ vaste medewerkers
• Daarnaast nog expats en uitzendkrachten 

Probleemstelling
• Automatiseren van handmatige processen
• Selfservice-mogelijkheden voor personeel 

en management
• Urenregistratie automatiseren
• Koppeling systemen in Nederland en België

Oplossing
• Protime

ProTime - ProAccess - ProTeam - ProCost - ProNet
• SD Worx

Cobra Salaris - Cobra HRM - Cobra mini ESS

Voordelen
• Minder handmatig werk voor secretarissen en  

HR-afdeling 
• Volledige integratie van diverse systemen
• Handhaving van wet- en regelgeving in zowel 

Nederland als België 
• Medewerkers en management inzicht bieden  

in al hun gegevens
• Controle gebeurt door werknemers

www.yara.nl 



Drang naar 
automatisering
Van den Hende legt uit waarom de automatisering 
een grote noodzaak was. “Wij kampten met 
tijdrovende procedures. Denk aan verlofbriefjes 
en het handmatig invoeren van alle gewerkte 
uren. Ook waren verschillende lokale applicaties 
in gebruik voor uiteenlopende doeleinden. Hier 
wilden wij vanaf. Wij zochten een systeem dat 
alle applicatiefunctionaliteiten combineerde 
en selfservice-mogelijkheden bood aan zowel 
werknemers als het management. Daarnaast wilden 
wij de urenregistratie volledig automatiseren en 
flexibele werktijden mogelijk maken.”  

Groot eisenpakket
In de zoektocht naar de juiste software had 
Yara te maken met meerdere uitdagingen, zoals 
een complexe cao. De fabrieken zijn non-stop 
operationeel, waardoor ploegendiensten nodig zijn. 
Hier komt speciale wet- en regelgeving bij kijken. 
Bovendien kent Yara expats en uitzendkrachten 

waarvoor weer andere regelingen gelden. De 
wens om het nieuwe systeem ook in België uit te 
rollen maakte de vraag nog moeilijker. In België 
en Nederland gelden namelijk andere wet- en 
regelgevingen. Al met al een groot eisenpakket.  

Uitgebreide selectie
In 2008 startte Van den Hende een uitgebreide 
vergelijking om de juiste leveranciers te kiezen 
die de HR-processen konden afdekken. Zijn ruime 
ervaring in zowel IT als HR maakte hem een 
geschikte kandidaat om het proces te sturen. Van 
den Hende: “Tijdens de selectie zochten wij de 
ideale partners om in één keer vele processen 
in België en Nederland te automatiseren. In 
2009 is de knoop doorgehakt. De uitgebreide 
urenregistratiesoftwaremodules van Protime en het 
payrollsysteem van SD Worx boden de oplossing. 
Zij vervullen alle wensen en kunnen omgaan 
met de ingewikkelde Nederlandse en Belgische 
wet- en regelgeving. Ook was er direct een klik 
tussen de mensen van Protime, SD Worx en Yara. 
Inmiddels hebben wel al bijna 10 jaar een prettige 
samenwerking.”

Grote flexibiliteit 
“Nog een voordeel van Protime en SD Worx, is 
dat ze de flexibiliteit bieden om hun systemen 
naadloos te koppelen met andere software.  
Wij werken namelijk al jaren met een batch-
systeem dat de toegangscontrole van de 
vrachtwagens, werknemers en slagbomen regelt. 
Protime heeft goed met ons meegedacht en via 
maatwerk gezorgd dat alle systemen volledig op 
elkaar aansluiten. Alle registraties die via ons 
bestaande systeem binnenkomen, worden nu 
direct doorgestuurd naar en verwerkt door de 
Protime-module ProAcces. Op zijn beurt stuurt 
Protime de salarisadministratie door naar Cobra, 
het payrollsysteem van SD Worx.  
Alles sluit perfect aan.”

Tijdsbesparing 
Van den Hende: “De implementatie is succesvol 
gegaan. Het heeft slechts vier maanden geduurd 
om de systemen draaiend te krijgen. Wij hadden 
onmiddellijk profijt. De urenverantwoording 
gebeurt automatisch met ProTime, verlofaanvragen 
worden digitaal ingediend in de software en 
medewerkers hebben inzicht in hun gegevens 
door de ProNet-module. Vooral de secretarissen 
zijn gebaat bij de automatisering. Zij hadden 
voorheen een dagtaak aan handmatig werk, 
zoals het verwerken van verlofbriefjes. Door de 
tijdsbesparing die Protime en SD Worx opleveren, 
hebben de secretarissen nu handen vrij om andere 
taken te voeren.”

Directe adoptie 
Van den Hende is erg te spreken over de 
gebruiksvriendelijkheid. “Wij hebben een aantal 
sleutelpersonen in onze organisatie een training 
gegeven. De rest volgde ‘on the job’. De resultaten 
van de selfservice-mogelijkheden werden daardoor 
direct zichtbaar.” Van den Hende legt uit waarom 
dit zo bijzonder is: “Als je overstapt op nieuwe 
processen, is het normaal om weerstand te krijgen. 
Wij waren dan ook positief verrast toen bleek dat 
werknemers gelijk enthousiast met het systeem 
aan de slag gingen. 

“De controle gebeurt 
nu direct door het 
personeel in plaats 
van achteraf als de 
payrollgegevens al 
verwerkt zijn”

 

Wanneer informatie niet klopte, zoals bijvoorbeeld 
onjuist ingevoerde overuren, werd de secretaris 
gecontacteerd. Werknemers hebben namelijk 
volledig inzicht in hun gegevens. De controle 
gebeurt nu direct door het personeel in plaats van 
achteraf als de payrollgegevens al verwerkt zijn. 
Dit scheelt correctiewerk achteraf. Het is fijn om te 
zien dat het systeem direct geadopteerd is en heeft 
bijgedragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering!”

Yara Sluiskil, producent van kunstmest en industriële chemicaliën, opende haar deuren in 1929. 
Inmiddels is Yara Sluiskil door de succesvolle combinatie van kennis en innovatie uitgegroeid tot 
een groot chemisch complex met meerdere fabrieken die non-stop operationeel zijn. De vestiging 
telt meer dan 600 werknemers en daarnaast nog verschillende expats en uitzendkrachten. Hier 
komen complexe HR-processen bij kijken. Om deze processen efficiënter te maken, besloot Yara 
ze te automatiseren. Johan Van den Hende, HR Service Manager Nederland bij Yara Sluiskil, vertelt 
hoe hij met Protime en SD Worx die uitdaging aanging. Nu profiteert Yara Sluiskil onder meer van 
geautomatiseerde urenregistratie, selfservice-mogelijkheden en een forse tijdsbesparing.

Yara kiest voor  
Protime en SD Worx 
om complexe  
HR-processen te 
automatiseren


