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Wie?
Ter Beke Fresh Food Group

Wat?
Ter Beke startte in 1948 als familiebedrijf. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een speler met
acht vestigingen in België en Nederland. Er zijn
drie specialiteiten binnen Ter Beke: vleeswaren,
bereide maaltijden en service slicing. De laatste
tak bestaat uit het versnijden en verpakken van
vleeswaren voor supermarkten. Ook value added
activities, zoals het klantspecifiek verpakken of
bestickeren, horen bij de dienstverlening van de
groep.
In totaal werken er zo’n 1.800 mensen bij Ter Beke,
waarvan ongeveer 15% via uitzendarbeid.
Het aantal interim-medewerkers is gerelateerd aan
pieken in de productie, veroorzaakt door bijvoorbeeld seizoensproducten. Ter Beke voert verschillende merken zoals l ‘Ardennaise, Pluma, Daniel
Coopman, Come a casa, Vamos en nieuwkomer
Oligústo. Sinds 1986 is Ter Beke beursgenoteerd
en in 2011 was de omzet van de groep € 403,7
miljoen.

Info?
www.terbeke.com

Ter Beke heeft acht vestigingen verspreid over Nederland en België. Er werken zo’n 1.800
medewerkers. “We hebben regelmatig te maken met wijzigingen in CAO’s, uurroosters,
premies, medewerkers en productlijnen”, legt HR manager Nederland Marianna Aquarius
uit. “Dus voor ons is het essentieel dat een tijdregistratiesysteem zich snel laat aanpassen
aan nieuwe omstandigheden. Bovendien streven we op termijn naar één systeem voor alle
vestigingen.” In 2009 maakte Ter Beke voor twee vestigingen in België de overstap naar
Protime. In 2010 en 2011 maakten we in Nederland de overstap naar Protime in combinatie
met het payrollprogramma van SD Worx.
De producten van Ter Beke - verse vleeswaren
en bereide gerechten zoals lasagnes, pasta’s en

Vergelijkbare rapportages

pizza’s - liggen in de schappen van veel Europese
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Protime software op de vestigingen in Waar-
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‘De rapportages voor België en Nederland zijn voor iedereen vergelijkbaar en
begrijpelijk.’
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Kortom, het was tijd voor iets nieuws.”

www.protime.eu

Compensation & Beneﬁts
Specialist Linda Baelen en HR
manager NL Marianna Aquarius
kennen Protime door en door.
Zij zijn verantwoordelijk voor
de uitrol van het systeem in
respectievelijk België en
Nederland.

Koppeling aan payroll

Vooruitstrevend in processen

Beide dames vinden een goede tijdregistratie
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tijdregistratiesysteem. “Hij kent de processen op

Protime gelinkt aan SD Worx. Dat werkt soepel.”
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ze correcties kunnen aanbrengen als dat nodig is
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’We spelen in op de trend: Self Service’
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date. Maar het belangrijkste is dat de mensen van
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ren, is een verademing. Zo blijven we flexibel en
dat is zeer belangrijk in onze markt. Daarbij is
het wel belangrijk dat de HR-medewerkers een
goede opleiding krijgen, eventueel op de locatie
van Protime.”

Over de landsgrenzen heen
Inmiddels zijn vijf vestigingen van Ter Beke voorzien van de software van Protime. De verwach-

Gefaseerde implementatie
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de tijd overstappen. “Maar we vernieuwen niet
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Marianna Aquarius over de invoer van Protime
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gistratiesysteem aan het uitrollen onder meer via

beter kennen.”

ProTeam en ProNet. “We streven ernaar dat onze
medewerkers op termijn zelfstandig informatie
kunnen aanpassen en opvragen. Daarmee spelen we in op de trend: Self Service.”

Het tijdregistratiesysteem
van Protime maakt
Ter Beke Fresh Food
Group ﬂexibel
Knelpunten

• Aanpassingen doorvoeren kostte veel tijd
of was niet mogelijk
• Geen eenduidige rapportering, verminderde focus op efficiency, weinig transparantie
in de rapportage
• Verlofaanvragen handmatig doorvoeren
was kostbaar in tijd
• Omslachtige communicatie met de uitzendkantoren

Oorzaken

• Tijdregistratiesysteem niet up to date
• Tijdregistratiesysteem niet gemakkelijk aan
te passen
• Geen centraal systeem voor verschillende
vestigingen
• Geen automatische verlofaanvraag mogelijk

Voordelen
•
•
•
•
•

Tijdwinst door flexibel tijdregistratiesysteem
Eenduidige rapportering, focus op efficiency
Tijdwinst door automatische verlofaanvragen
Gegevens overal oproepbaar (SaaS)
Verloningsproces verloopt efficiënter

Oplossing

• Protime e-Premium (SaaS):
• ProTime: registratie en beheer van prestaties
• ProTeam: inzicht in roosters, werktijden
en afwezigheden
• ProNet: automatisering van verlofaanvragen en transparantie over aantal gewerkte
uren en verlofdagen
• ProCost: inzicht in productiekosten per
order
• ProAccess: toegangscontrole

