
Delhaize kiest Attentia als SAP-Payroll 
ondersteuningspartner voor de toekomst

Delhaize had twee jaar om de omschakeling naar HCM SAP voor te bereiden en te doen slagen.  

Zij kozen ervoor te vertrouwen op Attentia voor de volledige ondersteuning van loonadministratie tot 

en met het applicatie-onderhoud. Met succes want met vereende krachten realiseerden zij de big 

bang omschakeling op 1 januari 2015 en dit binnen timing én budget.

In een complexe en evoluerende materie als loonverwerking is het van belang om te kunnen 

vertrouwen op een gespecialiseerde partner. Attentia evolueerde in een recordtijd mee en 

ondersteunt nu Delhaize op het vlak van technische ontwikkelingen en de exploitatie van 

de applicatie. “Attentia kent onze organisatie goed en is snel mee geëvolueerd in het SAP-

verhaal; ze trokken de juiste mensen aan”, verklaart Dirk Heirman HR Project Director bij  

Delhaize tevreden. “We hebben nu transparantie én de garantie dat alle medewerkers op tijd en correct 

betaald worden. Er werd ook werk gemaakt van de vereenvoudiging van de verloning. Delhaize kreeg 

een ‘Golden Award’ voor ‘Beste SAP Business Transformatie’. 

Foutloze loonverwerking en vloeiende processen 

Attentia zorgt voor een correcte en stipte loon- en weddeberekening, rekening houdend met alle 

looncomponenten en met de nodige controles. Dit geldt ook voor de wettelijke verplichtingen inzake 

sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing, en voor het aanleveren van alle noodzakelijke 

loondocumenten zowel aan Delhaize als aan de medewerkers van Delhaize. Bovendien worden de 

belangrijkste wettelijke aangiftes eveneens door Attentia verzorgd, zijnde DMFA, Finprof en Belcotax.

“De processen zijn verduidelijkt en alles werd gedocumenteerd; gaande van het monitoren van het 
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pre-payroll proces, bevestigen dat de applicatie alle wettelijke aanpassingen bevat en alle openstaande 

tickets een oplossing krijgen, tot het uitrollen van de payroll simulaties. We werken met een gemengd 

team met medewerkers van Delhaize en Attentia; iedereen moet precies weten waarvoor elkeen 

verantwoordelijk is”, vervolgt Dieter De Waegeneer Director Social Affairs, HR Service Center and 

Compensation & Benefits. 

Technisch stabiel en alle wijzigingen onder controle 

Attentia evolueerde van pure loonverwerking naar een complete ondersteuning op technisch vlak. 

Attentia sociaal secretariaat onderhoudt de SAP HCM Payroll oplossing van Delhaize voor  wijzigingen 

zoals het aanpassen van het systeem aan veranderende wettelijke bepalingen, de updates die de 

uitgever van de applicatie ter beschikking stelt, aan CAO gebonden wijzigingen (sector pc en bedrijf) 

en  het  incidentbeheer van de applicatie.

“Met Attentia organiseren we het onderhoud op de meest optimale manier om de stabiliteit van de 

applicatie te garanderen. We behouden op elk ogenblik het overzicht over alle openstaande tickets 

die een technische ingreep vereisen. Attentia volgt voor ons de resources op en zorgt er voor dat de 

uitgewerkte oplossingen in lijn zijn met de applicatie-strategie, richtlijnen en best practices van SAP.”

100% op vertrouwen 

 “HR werkt in nauwe samenwerking met IT. Onze IT afdeling is zo tevreden dat zij ook het systeembeheer 

van de volledige SAP HCM oplossing aan Attentia heeft toevertrouwd.

Attentia zorgde ook voor 5 dagen opleiding voor het winkelpersoneel dat instaat voor het ingeven van 

de verloningsgegevens; samen verzorgen we de Service desk voor users op de winkelvloer. Hierin zijn 

de pieken moeilijk in te schatten en de continue verbetering in wachttijden staat op de agenda. De 

bespreking van de maandelijkse SLA-rapporten* helpt ons daarbij.”

Flexibiliteit en engagement voor een bedrijf in verandering

 “Attentia is enorm flexibel, wat een troef is voor een bedrijf in verandering. Het vorig jaar aangekondigde 

transformatieplan van Delhaize verloopt in verschillende stappen; naast de meer dan 2.000 medewerkers 

die moesten afvloeien, zijn er maar liefst 4.000 medewerkers van de 14.000 die zullen veranderen van 

job. Dit betekent een enorme werkdruk voor de HR-administratie. Delhaize kent sowieso heel wat ins 

en outs doordat we bijvoorbeeld ook met studenten werken.

Attentia was bovendien bereid om ‘on site’ te ondersteunen in plaats vanop afstand. Dit extra 

engagement was een geruststelling”,  stelt Dirk Heirman.

Delhaize en Attentia werken met een knap governance model met duidelijke rollen en 

verantwoordelijkheden, gaande tot op het niveau van beide directies. Duidelijke afspraken, een 

gemeenschappelijke visie op de toekomst en beslissingsbevoegdheden op het juiste niveau; de sleutel 

tot een succesvol verloop van de operatie.

Over Delhaize  

In 2015 genereerde Delhaize 

Groep 20% van haar omzet in 

België, waar Delhaize Groep 

geïntegreerde en aangesloten 

supermarkten en buurtwinkels 

uitbaat. Delhaize Groep wil 

ook haar online aanwezigheid 

via delhaize.be versneld laten 

groeien. Eind 2015 realiseerde 

Delhaize België in 888 winkels in 

België en Luxemburg een omzet 

van bijna 5 miljard €, met 15.302 

medewerkers. Delhaize plant met 

Ahold te fusioneren in 2016.

Meer informatie:

info@attentia.be 

www.attentia.be

Uitdagingen 

 Δ Evolueren van 52 verschillende HR syste-

men naar één geïntegreerd HRM systeem 

met een foutloze loonverwerking

 Δ  Betere beschikbaarheid en performantie 

van het nieuwe systeem 

 Δ  Toegang krijgen tot gespecialiseerde 

SAP kennis en grotere standaardisatie in 

ingaves en processen

Oplossing

 Δ Attentia onderhoud van de SAP HCM 

Payroll Oplossing 

 Δ Uitvoering van payroll en wettelijke aan-

giftes via SAP

 Δ Gespecialiseerde payroll en SAP consul-

tants van Attentia voor procesoptimali-

satie

 Δ Systeembeheer en Service desk met 

SLA’s voor super-users op de winkelvloer

 Δ Opleidingen voor de gebruikers

Resultaten

 Δ Stabiel platform en ondersteuning voor 

de volledige SAP HCM omgeving met suc-

cesvolle big bang rollout binnen timing én 

budget

 Δ Correcte aanpassingen aan veranderende 

wetgeving

 Δ Garantie dat alle medewerkers op tijd en 

correct betaald worden

 Δ Sterke daling van de recurrente kosten


