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ROCKWOOL produceert en levert steenwolproducten

Naast isolatiemateriaal voor gevels, vloeren,

met een hoge thermische, brandveilige en akoestische

wanden en daken, maakt ROCKWOOL ook

waarde. Het bedrijf is van origine Deens en bestaat sinds

brandvertragende panelen voor buitengevels

1937. Inmiddels is het uitgegroeid tot een wereldwijd

(Rockpanel), akoestische systeemplafonds (Rockfon) en

opererende organisatie. In Nederland is ROCKWOOL

steenwolsubstraatoplossingen voor de professionele

actief sinds 1968, eerst in IJmuiden, sinds de sluiting van

tuinbouw (Grodan). De vestiging Roermond bestaat uit

de mijnen in Roermond. Het is de enige productielocatie

een fabriek en een kantoor. Er werken meer dan 1250

van ROCKWOOL in Europa.

mensen op verschillende afdelingen, van productie tot
directie. Een complexe organisatie met een eigen cao
en een eigen pensioenregeling. In 2019 maakte de
HR- en salarisafdeling onder leiding van HR Services
manager Marco Voskamp een grote transformatie door.
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DOELSTELLINGEN

TOE AAN EEN DIGITALE
SPRONG NAAR DE
TOEKOMST
Op de afdeling HR Services van de Nederlandse

Marco besloot daarom als eerste om het Sabris-systeem

ROCKWOOL-vestiging werken zes medewerkers die nog

te vervangen. Hij wilde een modern, toekomstbestendig

veel handmatig werk deden. De afdeling was aan een

automatiseringspakket waarmee de afdeling weer

grondige update toe. Het salarissysteem was 30 jaar oud,

helemaal van deze tijd was. Efficiency, gebruiksgemak en

het tijdsregistratiesysteem was nog lokaal geïnstalleerd

kostenbesparing stonden bovenaan de prioriteitenlijst.

op een server. Toen manager Marco Voskamp in 2018

Internationaal had de organisatie al een flinke stap

de afdeling kwam versterken, trof hij een goedlopende

gemaakt met de uitrol van het interactieve HR-systeem

fabriek aan waar ‘Als het goed gaat, waarom zou je

Workday. De basis lag er dus al. Wat de afdeling in

dan iets veranderen?’ de bedrijfscultuur was. Toch

Roermond nodig had, was een salaris-engine die daarmee

waren veranderingen op zijn afdeling onvermijdelijk,

kon samenwerken. En geïntegreerde koppelingen om

onder andere omdat het systeem waarmee ze werkten

naadloos aan te sluiten op de eigen systemen en die

uitlopend was en niet meer ondersteund zou worden.

van derden.

Bovendien bleek het werk te veel afhankelijk van één
persoon.

“WE HADDEN EEN SALARIS-ENGINE
NODIG DIE ERVOOR ZORGT DAT
WE MET DE MOTOR VAN ONS
HR-SYSTEEM DOOR KUNNEN.”
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OPLOSSING

NMBRS® LEVERT
WINST OP IN
TIJD ÉN GELD
Nmbrs® bleek aan al die wensen te voldoen. Het

Incomme had al eerder een koppeling tussen Workday

flexibele, gebruiksvriendelijke HR- en salarissysteem heeft

en Nmbrs® opgezet. Het is één van de redenen dat

alle mogelijkheden die een organisatie als ROCKWOOL

ROCKWOOL na een vendorselectieprocedure koos voor

kan verlangen op het gebied van salarisverwerking.

Incomme, naast het partnerschap met Nmbrs® en de

Verzuim, finance, kostenplaatsen, verzekeringen en

back-up die ze kunnen leveren voor de salarisafdeling.

declaraties; het zit er allemaal in. Het systeem werkt in

Salarisexpert René Dijkgraaf heeft het systeem tot in

de cloud en genereert onder andere een interactieve

de puntjes ingericht. Adviseur Koert van Loon heeft de

loonstrook die al te bekijken is voordat de loonrun

ontwikkeling van de koppelingen intensief begeleid. Eén

afgerond is. Het grote voordeel is dat het te koppelen

van de aandachtspunten daarbij was de vertaling van

is met andere systemen. ROCKWOOL wilde onder

Engelstalige termen uit Workday naar het Nederlands.

andere een integratie met Workday, zodat beide

Maandenlang heeft het team van Incomme contact

systemen gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Alle

onderhouden met het projectteam van ROCKWOOL.

personeelsgegevens en goedkeuringen die in Workday al

Dankzij die intensieve begeleiding is de streefdatum voor

gedaan zijn, kan Nmbrs dankzij de koppeling één op één

de livegang gehaald. In vergelijking met andere landen

overnemen.

snel en tegen aantrekkelijke kosten.

®

“WE HEBBEN ERVOOR GEKOZEN OM
DE DIENSTVERLENING VAN INCOMME
IN TE ZETTEN ALS BACK-UP VOOR DE
AFDELING.”
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TRANSFORMATIE
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KLAAR VOOR
DE VOLGENDE
STAP

“EEN VERNIEUWING BINNEN
ROCKWOOL IS DAT MENSEN
NU ONLINE BESCHIKKEN OVER
EEN EIGEN WERKNEMERPORTAL.”

ROCKWOOL is niet zomaar overgestapt naar een

Werknemers ontvangen nu ook hun loonstrook

anders salarissysteem. De steenwolproducent heeft een

digitaal. En dat betekent volgens manager HR Services

transformatie doorgemaakt die het bedrijf op digitaal

Marco Voskamp een ware cultuuromslag. Om de

gebied weer helemaal up-to-date heeft gemaakt.

streefdatum van 1 januari 2020 te kunnen halen, heeft

Het is een proces geweest met een enorme impact.

de organisatie ervoor gekozen om te focussen op de

Veel handmatige handelingen zijn vervangen door

implementatie van Nmbrs® zelf met een basiskoppeling

automatisering. Met het nieuwe HR-systeem Workday
regelden werknemers al steeds meer zelf, zoals het
aanvragen van verlofdagen. De implementatie van
Nmbrs doet daar nog een schepje bovenop.

voor medewerkersgegevens zoals in en uit dienst. Het
zorgvuldig inrichten, zodat het verlonen goed en tijdig
door kon gaan op de beoogde streefdatum, had de
hoogste prioriteit. Nu dat goed blijkt te werken, plant

®

ROCKWOOL vervolgstappen zoals koppelingen met
pensioenfonds, arbodienst en verzekeraars, ook weer in
samenwerking met Incomme. Marco Voskamp verwacht
ook daarmee nog grote efficiencywinst te behalen.
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VOORDELEN

VEEL MOGELIJKHEDEN,
LAGE KOSTEN
Marco Voskamp en zijn team zijn enthousiast over het werken met Nmbrs®. De gebruiksvriendelijkheid komt de
productiviteit ten goede en de mogelijkheden geven de ontwikkeling van het team een impuls. De investering
heeft zichzelf terugbetaald in de vorm van besparingen op loonkosten, tijd en de kosten voor het toesturen van de
loonstroken. Dankzij de samenwerking met Incomme zijn alle gegevens zorgvuldig overgezet, is de streefdatum gehaald
en zijn er koppelingen ontwikkeld die andere systemen naadloos aansluiten. De combinatie Nmbrs® en Incomme heeft
ROCKWOOL de efficiency en toekomstbestendigheid opgeleverd waar ze naar op zoek waren.

De voordelen van Nmbrs®

De voordelen van Incomme

•	Volledig geintegreerde software voor urenregistratie,

•	Minder afhankelijkheid;

planning, verzuim, finance, kostenplaatsen,

•	De continuïteit van de salarisafdeling is geborgd;

verzekeringen, declaraties;

•	Eén aanspreekpunt voor implementatie,

•

Betrouwbaar;

•

Eén keer gegevens invoeren;

consultancy en back-up;
•	Ervaring met Nmbrs® én met koppelingen met

•	Lage foutgevoeligheid door geautomatiseerde

•	Betaalbaar.

controles;
•

andere systemen;

Efficiënt;

•	Koppelingen met in- en externe systemen
(waaronder betaalsystemen en telefooncentrale);
•

Fiattering en controle in de lijn;

•	Kostenbesparend (geen verzendkosten meer,
minder fte’s).

“DE INVESTERING
HEEFT ZICHZELF
TERUGBETAALD.”
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