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ORGANISATIE

EEN EIGEN DIGITALE EN
EFFICIËNTE HR-AFDELING
DIE OOK DE VERLONING
OP ZICH NEEMT

Hoofdkantoor
Tilburg, Nederland
Branche
Huishoudelijke producten
Producten en diensten
Kwalitatief hoogwaardige
kunststof opbergoplossingen
Medewerkers
100 (januari 2021)
Website
www.sunware.com

Sunware maakt kunststof opbergoplossingen, al meer dan 40 jaar.
De organisatie heeft drie directeuren. Om flexibel te kunnen zijn naar
klanten heeft Sunware sinds een aantal jaren alles onder één dak: een
eigen fabriek in Waalwijk, RALplast, en een eigen gereedschapmakerij,
Invent. Inclusief flexibele schil telt de totale organisatie ongeveer
100 medewerkers. Het productieproces omvat alle stappen van het
bedenken tot het fabriceren van het product.
De HR-portefeuille was tot een paar jaar geleden in handen van één
van de directeuren.
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DOELSTELLINGEN

EEN EIGEN DIGITALE EN
EFFICIËNTE HR-AFDELING

“B-TALENTED HEEFT DE HR-AFDELING
INGERICHT MET DE OPDRACHT OM DIE
TE DIGITALISEREN EN EFFICIËNTER TE
MAKEN.”

De organisatie groeit en was toe aan een professionaliseringsslag.
Het werd tijd voor een eigen HR-afdeling, die ook de verloning
voor haar rekening neemt. De eerste stap was om een externe
professional in te huren om de afdeling op poten te zetten.
Dat werd Peggy Bressers van B-Talented.
De opdracht was om voor de verschillende bv’s alles goed in te
richten, te digitaliseren en efficiënter te maken, zodat één persoon
de afdeling intern kon bemensen.
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OPLOSSING

SOFTWARE VOOR
SALARIS ÉN HR
B-Talented heeft de HR-afdeling zo ingericht dat standaardtaken zoals de verloning van
de medewerkers geautomatiseerd zijn. HRprtl is gekoppeld aan het kloksysteem en aan
boekhoudpakket Business Central. Er gebeurt niets meer handmatig waardoor er minder
fouten worden gemaakt. Ook de personeelsdossiers zitten in HRprtl, zodat contracten en
andere documenten automatisch opgesteld kunnen worden.
Dankzij de digitalisering van de salarisadministratie kan de HR-afdeling uit één persoon
bestaan en hoeft er geen salarisadministrateur aangenomen of ingehuurd te worden.

“HET SYSTEEM IS NU MINDER
FOUTGEVOELIG; DANKZIJ DE
KOPPELINGEN GEBEURT ER
NIETS MEER HANDMATIG.”
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TRANSFORMATIE

DE SOFTWARE NEEMT HET
STANDAARDWERK OVER

“DE AUTOMATISERING VAN DE STANDAARD
PROCESSEN IS ZO GOED INGEREGELD DAT
WE DAAR NU OP KUNNEN DOORBOUWEN.”

Door standaardtaken te automatiseren heeft Sunware nu een
professionele, moderne HR-afdeling waar persoonlijk contact met
de medewerkers voorop staat. In 2017 kwam HR-adviseur Cindy
Baerveldt in dienst. Dankzij de automatisering kan zij haar aandacht
richten op de mensen.
“De overgang ging heel gemakkelijk, ook voor de medewerkers.
De app is heel gebruiksvriendelijk. We ontdekken steeds meer
mogelijkheden van het systeem. We zijn bijvoorbeeld nu bezig om
over te stappen op digitale ondertekening van documenten”,
vertelt Cindy.
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VOORDELEN

VRAAGSTUKKEN
SNEL OPGELOST
“MUTATIES ZIJN METEEN ZICHTBAAR EN OMDAT IK IN
HRPRTL ALLES KWIJT KAN, HOUD IK HET OVERZICHT.”
“Hoe gemakkelijk dit systeem is, merk ik als ik het uitleg aan een nieuwe collega. Die
snapt het altijd snel. Alles heb ik veel directer in eigen hand. Ik kan zelf de mutaties
doen en meteen iemands loonstrook bekijken. In HRprtl kan ik alles kwijt: trainingen,
dossiers, documenten. Fijn voor het overzicht. Het zijn allemaal vertrouwelijke
gegevens, dus in het kader van de AVG is het goed om te weten dat alleen de juiste
mensen toegang hebben”, zegt Cindy Baerveldt.

De voordelen van HRprtl

De voordelen van Incomme

• Gemakkelijk te leren;

• Experts aan de telefoon;

• AVG-proof;

• Veel kennis van zowel

• Gebruiksvriendelijk;

• Eerste lijn voor vragen;

• Minder foutgevoelig;

salarisadministratie

• Koppelingen met andere systemen;

als systeeminrichting;

• Tijd over voor persoonlijk contact
met personeel;

• Persoonlijke vaste contacten;
• Snel antwoord op vragen.

• Inzicht in heel de HR-afdeling;
• Niets meer overtypen;
• Handige filter voor zoeken.

INHOUDELIJKE VRAGEN OVER UW
PERSONEELS- OF SALARISSYSTEEM?
Neem dan contact met ons op support@incomme.nl
of ga naar www.incomme.nl
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