
Group Ghistelinck verandert vlot van sociaal 
secretariaat en bespaart op kosten

De grootste, officieel erkende Mercedes Dealer in België stapt probleemloos over naar het sociaal 

secretariaat van Attentia en slaat daarbij twee vliegen in één klap: effectieve kostenbesparingen en 

duidelijke meerwaarde voor HR. De automatische koppeling met de tijdsregistratie zorgt voor minder 

manueel werk en voor een verbetering van het registratieproces van werkuren en overuren.

“Onze opdracht was één platform te selecteren voor de ganse groep, dat wel gescheiden zou kunnen werken. 

Hiervoor kwam Attentia als beste uit de bus”, vertelt Wouter Benoit HR Manager van Group Ghistelinck. “Niet 

alleen konden we zo de vaste kosten gevoelig doen dalen omdat we geen externe consultancy meer nodig 

hadden, maar ook de beheerskosten omdat we een vaste beheerskost verkregen inclusief correcties; we 

hebben de overstap ook aangegrepen om de nieuwe loonmotor te linken met ons tijdsregistratiesysteem.  

Zo vermijden we niet alleen manuele aanpassingen of dubbelwerk, maar we slagen er nu in correct de 

uren te registreren van verschillende werkplaatsjobs, zonder overbodige manipulaties achteraf”, legt 

Wouter Benoit uit, HR Manager van Group Ghistelinck.

Foutloze overstap en extra kennis in huis 

“Dankzij twee ‘test runs’ liep alles gesmeerd: de eerste eind oktober ging over een beperkt aantal 

medewerkers; met de tweede in november vergeleken we de output voor alle medewerkers.  

Op die manier hadden we er alle vertrouwen in dat we in januari bij het ‘live gaan’ correcte berekeningen 

zouden genereren.”  

Wouter Benoit is tevreden: “Ik was zelf nauw betrokken in het traject. Hierdoor heb ik zelf veel 

geleerd, wat me zal helpen bij de verdere interpretatie van de loongegevens en analyses. We 
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hebben meer interne kennis opgebouwd. We zijn niet meer afhankelijk van externe mankracht 

voor de maandelijkse loonberekeningen. We hebben ook minder correcties op de maand ervoor.  

Ook onze Gedelegeerd Bestuurder Vincent Yserbyt was aangenaam verrast dat de transitie zo vlot is 

verlopen. We kregen dan ook geen noemenswaardige klacht van onze 180 medewerkers.”

Kostenbesparingen troef 

Het bleek een nuttige oefening om alle payroll activiteiten onder één dak te brengen: “Op die manier 

verzekeren we ons van marktconforme voorwaarden. Daarnaast hebben we de koppeling voorzien 

naar het tijdsregistratiepakket van de werkplaats om overbodig manueel werk te schrappen. Dit 

is een besparing in tijd. De parametrisatie en de registraties werden ook kritisch herbekeken en 

geoptimaliseerd.

Tot slot besparen we dankzij Attentia minstens twee mandagen per maand aan beheerskosten. Dit is 

gemakkelijk 1.400€ per maand of 16.800€ per jaar. We leveren het bewijs dat we ook met een kleine 

HR bezetting kostenbesparingen én meerwaarde kunnen realiseren.”

Traject met een meerwaarde

“De loonbrieven zijn heel duidelijk voor onze medewerkers. Voor rapporteringen vind ik ook gemakkelijk 

mijn weg om de juiste gegevens te trekken en dankzij de Business Intelligence tool zijn er tal van 

analysemogelijkheden, zoals het opvolgen van aan- en afwezigheden, de ziektekost, de overuren,…

Doordat nu de registraties correct worden ingelezen in het loonpakket, sparen we heel wat manueel werk 

uit. We zien dit als een eerste stap. We willen op termijn nog verder gaan in de automatisatie door de 

verlofaanvragen die nu nog op papier gebeuren te informatiseren. Daarnaast willen we ernaar streven 

om vanuit de tijdsregistratie beter in staat te zijn om rendement en productiviteit  van de werkplaats 

te berekenen. In dit domein dienen er zich nog een aantal optimalisatiemogelijkheden aan en zullen we 

-ondanks onze kleine bezetting bij HR- nog een grotere meerwaarde kunnen leveren voor de business.”

Voortgestuwd door Attentia 

“De deadline van 1 januari was duidelijk en Attentia zat er goed achteraan. De projectleider volgde 

de verschillende stappen zeer nauwkeurig op. Bij opstart kregen we ook een gespecialiseerde 

dossierbeheerder, die na implementatie vervangen werd. Dit werd op voorhand duidelijk uitgelegd. 

Ook bij de nieuwe dossierbeheerder hebben we een zeer goed gevoel. De continuïteit is verzekerd.

Bovendien hebben we dankzij dit project met Attentia een eerste stap gezet  om vanuit het 

tijdsregistratiepakket te onderzoeken welk deel van de tijd van een technieker doorgefactureerd wordt 

en welke niet. Zo kan HR bijdragen tot business analyse”, glimlacht Wouter Benoit.

Over Group Ghistelinck 

Group Ghistelinck is de grootste 
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106.000.000 met 180 medewer-

kers. Het kwaliteitsengagement 

garandeert o.m. efficiënt hoger 

geschoold personeel en technici 

en een extra commerciële waar-
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Uitdagingen 

 Δ Foutloze migratie naar één platform voor 

de groepsentiteiten

 Δ Geen afhankelijkheid van externe partner 

voor maandelijkse uitvoering

 Δ Minder administratie 

Oplossing

 Δ Loonadministratie via eVolution 

 Δ Automatische koppeling aan tijdsregis-

tratiesysteem 

 Δ Zelfde partner voor kinderbijslag- en 

sociaal verzekeringsfonds

Resultaten

 Δ Probleemloze overstap na twee ‘test runs’

 Δ Minder administratie door automatische 

koppeling met tijdsregistratie

 Δ Goede rapporterings-mogelijkheden, 

opstap naar betere metingen en analyses 

van productiviteit en rendement van de 

werkplaats

 Δ Meer kennis in huis dankzij grondige 

analyse

 Δ Besparingen van > 16.000€ per jaar

“Ondanks onze kleine bezetting bij HR kunnen we 
meerwaarde leveren voor de business.”


