
UITDAGINGEN 

• Foutloze loonverwerking 
voor de verschillende 
arbeidsregimes

• Meer transparantie rond 
de loonverwerking vóór 
uitbetaling

• Minder administratie

OPLOSSING

• Loonadministratie via 
eVolution

• Partner voor 
kinderbijslagfonds

RESULTATEN

• Migratie binnen de gestelde 
deadline, met:

• Een beter zicht op de 
loonberekeningen

• Meer vertrouwen van de 
werknemers in een foutloze 
loonfiche

• Tijdswinst en interne 
kostenbesparingen

• Meer tijd om de 
dienstverlening aan de leden 
van Udil.GE te verbeteren

info@attentia.be 
www.attentia.be

Vlotte omschakeling van sociaal secretariaat 
dankzij Attentia

Udil.GE is een werkgeversorganisatie die werknemers een 
arbeidsovereenkomst aanbiedt en hen ter beschikking stelt 
van de aangesloten bedrijven voor korte of lange opdrachten, 
met aangepaste uurroosters naargelang de behoeften van elke 
gebruiker.  Daarvoor moet Udil.GE kunnen terugvallen op een 
sociaal secretariaat dat in staat is om flexibel en transparant te 
werken, zonder risico op fouten. Attentia zorgde binnen een zeer 
korte tijdspanne voor de tijdige omschakeling, een beter zicht op 
de loonberekeningen en tijdswinst.

Udil werkt onder andere met werknemers die niet konden blij-
ven na de reorganisatie van ArcelorMittal en bood hen bijscho- 
lingen en herplaatsingsmogelijkheden bij een van de aangesloten 
werkgevers aan. In het kader van hun zoektocht naar een nieuwe 
baan werden de werknemers ter beschikking gesteld van een van 
de aangesloten werkgevers, terwijl Udil hun loon bleef betalen. 
Daarvoor was een specifiek sociaal secretariaat nodig.

Jean-Benoît Scheen, directeur Human Resources, verduidelijkt de 
uitdagingen. “Attentia kwam als beste uit de bus bij de openbare 
aanbesteding en marktbevraging. Wegens de lange procedure 
restte er maar weinig tijd voor de voorbereiding en parametri-
satie. Het was een race tegen de klok, maar samen zijn we erin 
geslaagd om te starten met het nieuwe systeem van loonbere-
kening op 1 januari.”

Het is nochtans vrij ingewikkeld. De werknemers van ArcelorMittal 
behouden hun loonvoorwaarden, maar zijn tewerkgesteld in een 
ander arbeidsstelsel, wat uitmondt in een complex systeem. Udil 
heeft nood aan een foutloos systeem, dat flexibel kan worden 
geprogrammeerd en aan verschillende arbeidsstelsels kan 
worden aangepast.  De werknemer moet in de uurroosters van 
een aangesloten onderneming worden geïntegreerd, terwijl de 
prestaties ook worden aangepast aan de specifieke behoeften. 
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“We betalen minder, winnen tijd 
en kunnen onze klanten zelfs een 
betere kwaliteit bieden.”
Jean-Benoît Scheen, directeur Human Resources van UDIL.GE
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Over Udil.GE

UDIL.GE is een werkgeversorganisatie, opgericht op initiatief van het Forem, Sogepa, Socamut en Meusinvest.  
Deze werkgeversorganisatie biedt werknemers een arbeidsovereenkomst aan (voor bepaalde of onbepaalde 
duur), leidt hen op en stelt hen ter beschikking van de aangesloten bedrijven voor korte of lange opdrachten, met 
aangepaste uurroosters naargelang de behoeften van elke gebruiker, met als uiteindelijk doel de wedertewerkstelling.

Sinds haar oprichting heeft UDIL.GE 250 werknemers verwelkomd. 150 werknemers hebben de organisatie 
ondertussen verlaten, meestal omdat ze werk gevonden hadden of als zelfstandige aan de slag zijn gegaan.

“Toch zijn we erin geslaagd de oplossing perfect te programme-
ren. In het verleden hadden we geen kopie van de loonfiche.  
Nu is dat wel het geval, zodat we alle gegevens kunnen contro-
leren vooraleer de lonen worden uitbetaald. Dankzij Attentia 
hebben we een duidelijker beeld op de pay-roll en kunnen we 
veel sneller reageren als er zich een probleem voordoet”, stelt 
Jean-Benoît Scheen tevreden.

Blijven nadenken over verbeteringsmogelijkheden

We proberen zoveel mogelijk dubbele gegevensinvoer te vermij-
den en manueel werk uit te schakelen. In de toekomst willen we de 
verschillende werkgeversbijdragen (groepsverzekering, sectorale 
fondsen, enzovoort) in het systeem verwerken om een nog nauw-
keuriger financieel en boekhoudkundig beheer te garanderen. 
Naast de belastingfiche ontvangen de werknemers nu ook een 
individuele rekening. Momenteel is het tijdsregistratiesysteem van 
de aangesloten bedrijven niet gelinkt aan de loonmotor, maar we 
sluiten niet uit om dit in de toekomst te integreren.

Gebruiksvriendelijkheid als extra pluspunt 

Niet alleen zijn de gegevens afkomstig uit het systeem verbeterd, 
de verrichtingen nemen ook minder tijd in beslag. Voor de werk-
nemers die meewerken aan het systeem, is de oplossing boven-
dien veel eenvoudiger. Ze moeten minder schermen raadplegen,  
wat zich ook weer vertaalt in tijdswinst.

De gebruiksvriendelijkheid is hoger omdat het gemakkelijk  
te begrijpen is voor de administratieve medewerkers. Atten-
tia verzorgde de opleiding ook heel efficient: de medewerkers  
werden vanaf het begin betrokken bij de parametrisatie en bij de 
implementatie van het systeem. Verder zijn we erin geslaagd om 
het systeem te vereenvoudigen. Alles verloopt soepel; we hebben 
geen blokkages meer. 

Een positief verhaal voor zowel de sociale 
partners als de werknemers

De sociale partners reageerden positief op deze omschakeling: 
de loonfiche is nu veel duidelijker dan vroeger. We hebben van 
deze gelegenheid ook gebruikgemaakt om het systeem voor de 
maaltijdcheques te vereenvoudigen. Het volledige bestelproces 
werkt veel sneller: de elektronische maaltijdcheques worden 
sneller besteld en zijn sneller beschikbaar voor de werknemers.

We stellen vast dat de werknemers ook meer vertrouwen heb-
ben in hun loonfiche: er zijn minder vragen of klachten.

Dubbele gewonnen, ook voor onze klant

“Door de omschakeling is er tijd vrijgekomen en kunnen nu 
dezelfde medewerkers instaan voor de klantencontacten met 
onze leden-opdrachtgevers én de uitvoering van de loonver-
werking. Op die manier krijgen we minder fouten en verhogen 
wij de kwaliteit van onze dienstverlening.  Wij winnen dus op 
twee vlakken: we betalen minder, winnen tijd en kunnen onze 
klanten een betere kwaliteit aanbieden.”

“Attentia heeft voor een vlotte 
omschakeling gezorgd, met een beter 
zicht op de loonberekening en een 
aanzienlijke tijdswinst.”
Jean-Benoît Scheen, directeur Human Resources van UDIL.GE


