
In 5 stappen naar 1 antwoord op:  
Welk urenregistratiesysteem 
past bij mijn organisatie?
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Als HR Manager heb je de werkvloer zien veranderen. Het onderscheid
tussen vast en flexibel personeel is minder scherp geworden. De tijd
dat iedereen exact dezelfde tijden werkt is sowieso al lang voorbij en
op- en afschalen van de workforce is een vrijwel dagelijkse, of op z’n
minst wekelijkse, bezigheid.

Als het huidige urenregistratiesysteem van jouw bedrijf niet is mee gegroeid 
met deze veranderingen, dan stapelen de problemen zich steeds meer op.  
En die stapels komen vooral op de bureaus van jouw HR-afdeling te liggen.

Dit wil je doorbreken en je bent niet de enige. Jouw collega’s van
Finance hebben om uiteenlopende financiële redenen behoefte aan
nauwkeurigere urenregistraties. De werknemers op de werkvloer raken
gefrustreerd door ingewikkelde handelingen omtrent urenregistraties.
Uitzendorganisaties willen niet constant achter flexkrachten aan
moeten bellen om alsnog de juiste gewerkte uren te achterhalen.

Kortom, alle ingrediënten voor een gedeelde, corporate missie zijn
aanwezig. Dit handboek helpt jou in vijf stappen naar een goed
gefundeerde en weloverwogen keuze voor een urenregistratiesysteem.
Een goed systeem maakt jouw HR-afdeling meer data gedreven en
geeft de afdeling weer een hernieuwde focus op HR-zaken die er écht
toe doen. En daar plukt de volledige organisatie de vruchten van.

Inleiding
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Op verkenning
Het kiezen en implementeren van een 
urenregistratiesysteem gaat niet over één 
nacht ijs. Dat wil je ook niet als het gaat om 
langetermijn investeringen. Dit handboek is 
een handige gids voor onderweg.  
Het geeft je de vrijheid om zelf te ontdekken 
zonder te verdwalen. Daarom behandelt het 
boek de belangrijkste afwegingen die op jouw 
pad komen. Het stelt de vragen die je 
beantwoord wilt krijgen door jouw eigen 
organisatie én door potentiële leveranciers 
van het systeem. 

Door jou te attenderen op belangrijke 
factoren om rekening mee te houden, ga je 
optimaal voorbereid de gesprekken aan met 
mogelijke leveranciers. Daarom geeft dit 
handboek ook alvast een doorkijkje in die 
volgende fase.
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Een urenregistratiesysteem heeft effect op
veel disciplines en afdelingen. Echter, nut en
noodzaak van het systeem zijn niet voor elke
afdeling hetzelfde.

Tóch kan er een gemeenschappelijk doel
worden geformuleerd. Dat begint met een
vraag aan jezelf:

>  Wie zijn mijn interne 
stakeholders?

Reken al gauw op: productie, logistiek,
operations, technische dienst, finance,
salarisadministratie, P&O, directie, IT en
inkoop. En maak je gebruik van flexibel
personeel, dan kun je de uitzendorganisaties
rondom jouw bedrijf daar gerust aan
toevoegen. Iedereen heeft baat bij een
vlekkeloze registratie van gewerkte uren.1. Zorg  

voor intern  
draagvlak



Uit de antwoorden op alle voorgaande vragen 
kan áltijd een gemeenschappelijk doel worden 
geformuleerd. Schrijf dat doel op en laat het de 
eindbestemming worden van dit traject.

>  Wat frustreert mijn interne 
stakeholders?

Op operationeel niveau tref je de mensen die 
zeer direct te maken hebben met uren-
registraties. Denk aan de medewerkers die 
moeten klokken of gewerkte uren op een 
soortgelijke manier moeten bijhouden.  
Of natuurlijk de administrateurs die de 
uitbetalingen van salarissen voldoen. 

Betrek medewerkers van de diverse afdelingen 
door ze in het voorstadium te vragen:

•  Wat kost je nu veel tijd rondom 
urenregistraties?

•  Wat irriteert of frustreert jou in dit proces?

Dan krijgen mensen ook het gevoel dat er 
verbeteringen in het verschiet liggen. Je laat 
zien dat het toekomstige urenregistratie-
systeem ook bedoeld is om hún frustraties 
weg te nemen. 

Natuurlijk is ook jouw eigen HR-afdeling een 
interne stakeholder. Dus vraag in dit stadium 
ook jezelf af: 

•  Waarom volstaan het huidige systeem en 
bijbehorend proces niet meer?

•  Wat gaat er nu vaak mis rondom 
urenregistraties?

•  Wie zijn er gebaat bij zuivere 
urenregistraties?

>   Wat willen mijn 
interne stakeholders?

Het kan geen kwaad om hier een onderscheid 
te maken tussen strategische en operationele 
disciplines. Op strategisch niveau vraag je:

•  Waarom willen we überhaupt gewerkte 
uren registreren?

•  Wat willen we daarmee bereiken?
•  Hoe helpt dat de organisatie verder?

Die vragen geven vaak al interessante 
discussies waarmee jij de eerste grove kaders 
kunt schetsen.
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Er is een reden waarom je dit handboek leest. 
Een bepaald bedrijfsproces past niet meer bij 
de huidige situatie van jouw organisatie. De 
reden waarom je op zoek bent naar een nieuw 
urenregistratiesysteem, is omdat de oude 
methodiek niet meer werkt. En dat is een 
belangrijke leerschool.

Je wilt een systeem dat met de organisatie 
meegroeit. Dat schaalbaar is. Althans, als je 
verwacht dat het bedrijf zich blijft evolueren. 
Het kan nooit kwaad om wat vergezichten 
voor het bedrijf te schetsen. Organiseer 
daarom een sessie met de interne 
stakeholders uit het vorige hoofdstuk met de 
centrale vraag:

>  Waar staat het bedrijf  
over 5 jaar? 

Bepaalde factoren kunnen invloed hebben op 
wat tegen die tijd een passend urenregistratie-
systeem is.

2. Houd 
rekening met 
de toekomst



registratie systeem draait dan op software die 
meebeweegt met veranderende situaties zoals:

•  meer ploegendiensten;
•  extra kostenplaatsen;
•  nieuwe tarieven voor overuren;
•  een grotere flexpool.  

Hoofdstuk 4 zet beide oplossingen nog wat 
uitgebreider tegenover elkaar.

Data gedreven HR
Deze interne sessie rondom de hoofdvraag  
– waar staat het bedrijf over 5 jaar? – geeft 
concrete input voor de verdere lijst met eisen. 
Dat niet alleen: het verrijkt jouw HR-afdeling 
met informatie die voor allerlei andere 
beleidskeuzes ook zeer nuttig is. Jouw afdeling 
positioneert zich zo meer en meer als 
strategische sparringpartner. En misschien rolt 
er uit zo’n eerste sessie wel een onderwerp dat 
interessant is voor verder onderzoek? 
Vervolgens maken resultaten uit een dergelijk 
onderzoek de keuzes en afwegingen van jouw 
afdeling meer data gedreven. Past dat ook niet 
beter bij de toekomst?

>   Welk type systeem past bij 
de toekomst?

De kans is groot dat het door jou geschetste 
toekomstbeeld een andere situatie laat zien 
dan de huidige. Bedrijven die overleven zijn 
immers bedrijven die zich aanpassen aan 
nieuwe werkelijkheden. Je wilt een systeem 
dat hetzelfde aanpassingsvermogen heeft als 
de organisatie.  

Toekomstbestendige afweging
Dan zijn er verschillende mogelijkheden.  
Je kunt een pakket exact op maat laten 
ontwikkelen. Het gevaar ligt op de loer dat dit 
pakket teveel uitgaat van de huidige criteria, 
waardoor het onvoldoende schaalbaar is.  
De kunst is dan om binnen het maatwerk  
tóch ruimte te bieden voor het geschetste 
toekomstbeeld. Alternatief is het wat meer 
generieke Software as a Service (SaaS). 
Eigenlijk kun je dit zien als software voor op  
de groei. Die is afgestemd op jouw huidige 
wensen, maar zodra nieuwe variabelen een rol 
gaan spelen, dan past de software zich hierop 
aan via updates en upgrades. Jouw uren-

Verplaats je daarom in de toekomst en 
probeer deze vragen te beantwoorden: 
 
•  Hoeveel meer of minder FTE zie je op  

de werkvloer? 
•  Hoe is de samenstelling van vast en 

flexibel personeel?
•  Heeft het bedrijf meer of juist minder 

locaties?
•  Is de inrichting van de (productie)lijnen 

nog hetzelfde?
•  Op welk niveau willen we uren 

registreren?
  Op afdelingsniveau? Op projectbasis?  

Op klantbasis? Per (productie)lijn?  
Per product? Op een specifieke  
verpakkings- of assemblagehandeling? 

•  Welke processen zijn nu wél 
gedigitaliseerd? 

•  Welk werk verdwijnt door verdere 
automatiseringen?

•  Welke systemen zien we het liefst met 
elkaar integreren of aan elkaar gekoppeld 
worden?

8



De weersverwachting van volgende week is 
interessant, maar je wilt ook weten wat je 
vandaag aan moet trekken. Zo is het ook met 
een urenregistratiesysteem. Altijd goed om in 
de toekomst te kijken, maar we leven nu. De 
afdeling Finance, maar zeker ook Operations 
zal dat belang benadrukken. Tijd dus voor een 
actuele interne analyse. 

>  Wat is onze eigen,  
specifieke situatie?

Jouw bedrijf behoort tot een bepaalde 
branche of industrie. Men categoriseert nou 
eenmaal en spreekt dan bijvoorbeeld over  
‘de maakindustrie’, de ‘verpakkingsindustrie’ 
of ‘de logistiek’. Dat soort generalisaties 
helpen de buitenwereld om een beeld te 
vormen. Niets mis mee. Sterker nog, dat helpt 
leveranciers om op grote schaal iets te 
ontwikkelen wat voor veel bedrijven binnen 
jouw branche een oplossing kan bieden. 

3. Ga voor  
afstemming  
op de huidige  
realiteit
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•  Wat zijn de interne looplijnen op de 
werkvloer?

•  Hoe ontwikkelt de verhouding vast/flex 
personeel zich tijdens het jaar? 

•  Wat is het effect van seizoenspieken op  
de totale workforce?

> Analyseer handelingen

Vervolgens ga je een laag dieper en analyseer 
je de handelingen rondom urenregistraties.

•  Hoeveel tijd zit er tussen inklokken en 
daadwerkelijk aan het werk gaan?

•  Welke handelingen (coderingen en 
dergelijke) moeten medewerkers eigenlijk 
doen om uren te registreren? 

•  Hoe ervaren medewerkers deze 
handelingen?

•  Wie accordeert verlofaanvragen?
•  Waar vinden medewerkers nu hun 

urensaldo’s?

> Benadruk unieke eigenschappen

Ondanks de raakvlakken die jouw bedrijf heeft 
met branchegenoten, ben je wel degelijk uniek. 
Geen productie-, assemblage- of -verpakkings-
lijn is gelijk aan die van een concullega. 
Werkwijzen, gewoontes en gebruiken variëren 
per bedrijf. Elk bedrijfspand heeft z’n eigen 
blauwdruk en inrichting. 

Dat betekent dat je er goed aan doet om de 
eigen organisatie centraal te stellen bij de 
afweging van een passend urenregistratie-
systeem. Breng dit in kaart door je af te vragen:

•  Waar wordt er gewerkt? Oftewel: waar 
zijn onze kostenplaatsen?

•  Waar registreren medewerkers nu de 
gewerkte uren?

•  Met hoeveel ploegendiensten en 
verschillende shifts werken we?
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>   Vergeet de salarisadministratie 
niet

Bovenstaande vragen hebben betrekking op 
de frontlinie? Maar hoe zit het met “de 
achterhoede”? De backoffice kan hier moeilijk 
los van worden gezien. Neem bijvoorbeeld  
de verloning van de gewerkte uren.  
De belangrijkste vraag is daarom:

•  Kunnen we ons toekomstige 
urenregistratiesysteem koppelen met  
ons salarispakket?

> Let op: websites van salarispakket-
aanbieders zijn soms onvolledig. Het onderdeel 
“Ons pakket kan worden gekoppeld met….”,  
is niet altijd actueel. Check daarom ook zeker 
wat de websites van de potentiële leveranciers 
van het urenregistratiesysteem zeggen over 
koppelingen met diverse salarispakketten.  
Of vraag gewoon expliciet aan zo’n leverancier 
of zijn systeem koppelbaar is met jouw 
specifieke salarispakket.

>   Betrek jouw CAO zo vroeg 
mogelijk

Misschien wel de belangrijkste: de CAO 
waaraan jouw bedrijf zich heeft verbonden.  
Een CAO kan complex zijn en allerlei mitsen, 
maren en uitzonderingen meebrengen rondom 
arbeidsuren, tarieven, toeslagen en nog veel 
meer zaken die invloed hebben op uren-
registraties. Ontleed jouw CAO zo gedetailleerd 
mogelijk en laat deze gerust leidend zijn,  
direct in de eerste gesprekken met potentiële 
leveranciers. Dat voorkomt allerlei aan-
passingen, frustraties en vertragingen in de 
latere implementatiefase. Laat de potentiële 
leverancier overtuigende bewijzen neerleggen 
dat zijn systeem jouw CAO aankan. 



De vorige drie hoofdstukken stelden vragen 
aan jou en je collega’s. Met de antwoorden op 
die vragen schets je al een redelijk beeld van 
het type urenregistratiesysteem dat jouw 
bedrijf nodig heeft. Waarschijnlijk heeft dit 
geleid tot een behoorlijke wensenlijst. 
Daardoor denk je misschien: ‘we ontkomen niet 
aan maatwerksoftware om aan al die wensen 
te voldoen’. Daarom eerst wat meer over 
maatwerk. 

Maatwerk
Je hebt goede, middelmatige en slechte 
software-ontwikkelaars. De goede weten 
vanuit het perspectief van de gebruiker de 
juiste oplossing voor jouw uitdaging te vinden. 
Doe daarom altijd een referentiecheck om de 
goede ontwikkelaars te onderscheiden van de 
slechte en de middelmatige. 

Doordat de kwaliteit van ontwikkelaars 
verschilt, zullen voor- en nadelen van 
maatwerk bij de ene partij ook zwaarder 
wegen dan bij de andere. Toch zijn er een 
aantal overall voor- en nadelen van maatwerk-
software. 

4. Maatwerk  
of standaard?



Nadelen
Een veelvoorkomend nadeel van maatwerk-
software is:

>  Moeilijk schaalbaar.

Als een systeem na veel programmeerwerk 
haarfijn is afgestemd op jouw situatie, dan heb 
je maatwerk. Maar als dit weinig ruimte biedt 
voor (toekomstige) groei van jouw personeels-
bestand, dan is jouw maatwerkoplossing te 
veel afgestemd op de huidige situatie en niet 
goed schaalbaar. Schaalbaarheid zit trouwens 
niet alleen in de groei van het personeels-
bestand. Stel, je gaat van een 3-ploegen-
dienst naar een 5-ploegen-dienst. Dan wil je 
natuurlijk dat het systeem, zonder al te veel 
moeite en aanpassingen, deze verandering 
aankan. Ook dat is een voorbeeld van 
opschalen. 

Het volgende punt kán een nadeel zijn, al heb 
je dat deels ook zelf in de hand:

>  Gebrekkige borging van kennis.

Voordelen
Het meest voor de hand liggende voordeel is 
natuurlijk:

>  Het systeem wordt nauwkeurig afgestemd 
op jouw specifieke situatie.

En dat levert het volgende voordeel op:

>  Aanpassingen op verzoek.

Een standaard product kan natuurlijk niet 
speciaal voor jou worden aangepast. Maar met 
een maatwerk-oplossing heb je de flexibiliteit 
om te zeggen: dit is veranderd binnen onze 
organisatie, pas het systeem daarop aan. 

Ten slotte heb je met maatwerk iets in handen 
wat een concurrentievoordeel kan geven. 
Maatwerk is immers:

 >  Moeilijk te kopiëren.

En dat kan jouw organisatie een bepaalde 
handelingssnelheid, maar ook inzichten geven 
die andere organisaties misschien missen. 
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In hoeverre zijn alle systeemuitzonderingen en 
-aanpassingen breed bekend bij de leverancier 
én binnen jouw eigen organisatie. Dit hoeft 
geen nadeel te zijn, mits de leverancier alle ins 
& outs van het maatwerksysteem goed docu-
menteert. Ook dat is dus zeker een extra 
check waard. Heeft de bouwer hier protocols 
voor?

Wat ten slotte ook als een nadeel kan worden 
ervaren is:

>  Complexiteit van beheer en onderhoud.

Voor het onderhouden van maatwerk-
software heb je goed geschoold IT-personeel 
nodig. Een professionele IT-afdeling neemt de 
verant woordelijk heid en zorgt dat het systeem 
goed blijft functioneren. Niet iedere 
onderneming heeft deze kennis en ervaring in 
eigen huis.

Een ander nadeel dat niet persé aan de orde 
hoeft te zijn, maar wel altijd op de loer ligt is:

 >  Functie-overload.

Een overschot aan functionaliteiten wordt 
vaak gecreëerd onder het mom van: ‘alles is 
nou eenmaal belangrijk’. De luxe dat ‘alles op 
ieders verzoek kan worden toegevoegd’ gaat 
ten koste van het gebruiksgemak van het 
systeem. 

Nu je een algeheel beeld hebt van maatwerk-
software en de voor- en nadelen, is het tijd 
voor de tegenhanger. 

Standaard 
Standaardoplossingen voor urenregistratie 
worden over het algemeen aangeboden als 
Software as a Service. Oftewel: SaaS. En dat is 
meer om je heen dan je denkt. Microsoft 
Office 365, Google Drive, Mailchimp en 
Dropbox zijn allemaal SaaS-voorbeelden. 

In het geval van SaaS hoef je de software niet 
aan te schaffen, maar maak je gebruik van de 

software van de SaaS-aanbieder. Vaak via een 
abonnement. 

Voordelen
SaaS heeft als voordeel dat deze jouw lokale 
ICT-infrastructuur niet belast. Deze software 
bevindt zich namelijk in de cloud en benader je 
gewoon via je webbrowser. Daardoor is SaaS 
normaal gesproken:

>  Snel.

Bijkomend voordeel van cloud computing is de 
grote capaciteit die je ter beschikking hebt. 
Daardoor is dit:

>  Goed schaalbaar.

SaaS is eigenlijk software voor op de groei. Bij 
groei van het bedrijf kun je moeiteloos veel 
extra personeel toevoegen zónder dat dit ten 
koste gaat van de snelheid. Daarnaast zorgt de 
SaaS-aanbieder voor de updates en upgrades 
en dus voor het onderhoud van de software. 
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Dus wat is wijsheid?
Of jouw organisatie gebaat is bij maatwerk-
software of juist bij een standaard-oplossing 
is afhankelijk van verschillende factoren en 
het belang dat je daaraan hecht. Vind je het 
bijvoorbeeld belangrijk om software te 
hebben die concurrenten niet zomaar kunnen 
kopiëren, dan is maatwerk wellicht de beste 
optie. Is jouw bedrijf constant aan 
verandering onderhevig of groeit de 
workforce snel, dan is een goed schaalbare 
standaard-oplossing verstandiger. 

En natuurlijk wil je intern ook antwoord 
kunnen geven op de onvermijdelijke vraag:
“Wat kost dat?” 

Daarover gaat het volgende hoofdstuk. 
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Waardoor je nét niet kunt doen wat je zou 
willen doen en zelf wat extra handelingen om 
het systeem heen moet creëren. 
Je bent natuurlijk een van de vele gebruikers 
van het SaaS-product. En in tegenstelling tot 
maatwerk kun je in dit geval niet even bellen 
met de ontwikkelaar om voor jóuw 
organisatie wat aanpassingen te doen. In die 
zin ben je met SaaS dus:

>  Afhankelijker van de leverancier.

De leverancier is wat meer leidend en 
sturend in het gebruik van het systeem. Toch 
is hier enige nuance op z’n plek, want een 
goede SaaS-oplossing zit zo in elkaar dat 
bedrijven liever hun werkwijzen hierop 
aanpassen, in plaats van andersom. 
Afhankelijkheid van de leverancier wordt 
riskanter als je leverancier failliet gaat. 
Daar mee kan ook jouw 
urenregistratiesysteem uit de lucht gaan. Dus 
als je een leverancier op het oog hebt, doe 
dan ook een kredietcheck. Zijn continuïteit is 
belangrijk voor jouw continuïteit. 

Het volgende voordeel verschilt natuurlijk per 
aanbieder, maar over het algemeen zijn 
SaaS-oplossingen:

>   Gebruiksvriendelijk.

De genoemde voorbeelden Microsoft Office 
365, Google Drive, Mailchimp en Dropbox, zijn 
niet voor niets wereldwijde successen. De 
functionaliteiten worden op een dusdanige 
manier ontwikkeld dat praktisch iedereen 
ermee kan werken. ‘One size fits all’. 

Dat laatste kan natuurlijk ook als nadelig 
worden ervaren. 

Nadelen
Zoals eerder gezegd: misschien hebben 
hoofdstuk 1, 2 en 3 tot een uitgebreide 
wensenlijst geleid, omdat jouw organisatie 
nou eenmaal veel unieke eigenschappen en 
uitzonderingen meebrengt. Een standaard 
oplossing is daardoor wellicht:

>  Te afwijkend van specifieke behoeften.



Natuurlijk wil je in deze onderzoeksfase ook zo 
exact mogelijk weten wat de investering gaat 
zijn. Gelukkig heb je in hoofdstuk 1 een 
gezamenlijke missie weten te maken van deze 
uitdaging. Daardoor zul je ook meer 
betrokkenheid ervaren van de afdeling die 
over de centen gaat. 

Helaas zie je producten als deze niet op een 
prijsvergelijkingssite. Dat heeft deels natuurlijk 
te maken met het eventuele stukje maatwerk 
dat vereist is. Maar ook het feit dat 
leveranciers verschillende betaalcondities 
bieden, maakt dat je al gauw het gevoel krijgt 
dat je appels met peren zit te vergelijken. Even 
de tarieven oproepen via de ene en de andere 
website, is er helaas niet bij.
 
>  Betaalcondities en aanvullende 

kosten

Het kan zijn dat een leverancier/aanbieder van 
een urenregistratiesysteem met een licentie 
werkt. Zo’n licentie is vergelijkbaar met het 
Office-pakket waarvan jouw organisatie 
(wellicht) gebruikmaakt. 

5. Het  
kostenplaatje
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Kortom, zorg dat je het totaalplaatje compleet 
krijgt. Heb je dat plaatje voor verschillende 
leveranciers op een rijtje, dan ga je appels met 
appels vergelijken. En jij weet als geen ander: 
daar houden jouw collega’s van Finance van.

Voor het uren registratie systeem betaalt jouw 
organisatie dan een maandelijks bedrag. Een 
tegenhanger daarvan is vergelijkbaar met 
beltegoed, waarbij je in dit geval betaalt per 
tik: elke keer dat een gebruiker klokt. Toch is 
deze tweedeling te eenvoudig. Er zijn 
aanverwante kostenposten om rekening mee 
te houden. Vraag dus heel concreet door:

•    Krijg ik te maken met consultancy-
kosten?

•  Moet ik betalen voor de implementatie 
van het systeem?

•  Zitten eventuele in- en uitklokpunten  
en pasjes of tags om mee te klokken,  
bij de prijs in?

•  Betaal ik extra voor hulp op afstand?
•  Wat zijn de extra kosten voor het 

maatwerk dat moet worden verricht?
•  Hoe zit het met updates van het systeem? 

Betaal ik daar afzonderlijk voor?
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Een vooruitblik
Je ziet wel: er komt wat voorwerk bij kijken. Toch levert dit voorwerk tijdswinst op in het resterende traject. Dit handboek voorkomt 
valkuilen die tijdrovend en frustrerend zijn, maar simpelweg ook voor onnodige kosten zorgen. 

Een goede voorbereiding is het halve werk en hopelijk heeft dit handboek daaraan bijgedragen.

Na deze verkennende fase ga je – als het goed is – met een shortlist van leveranciers om tafel. Om jou toch nog even extra voor te 
bereiden op deze volgende fase, volgen hier vijf afsluitende tips:

>   Tip 1: doe een kredietcheck per leverancier. 
Zijn continuïteit is ook belangrijk voor jouw continuïteit.  

>  Tip 2: controleer of de leverancier een communicatieplan heeft voor de implementatie. 
Hoe helpt de leverancier jouw interne organisatie mee te krijgen?

>  Tip 3: vraag naar de ondersteuning op lange termijn.  
Hoe ziet de support-afdeling eruit? Heeft de website een duidelijke FAQ-sectie? Hoe en wanneer is de helpdesk bereikbaar? 

>  Tip 4: verken de mogelijkheden tot integratie vast en flex. 
Kunnen zowel vaste als flexibele medewerkers gewerkte uren registreren in één en hetzelfde systeem? 

>  Tip 5: doe een referentiecheck. 
Wat zijn de ervaringen van bedrijven die het systeem al gebruiken?



19

Succes met de keuze,  
implementatie én het  
gebruik van het nieuwe  
urenregistratiesysteem!

Checklist ter 
samenvatting
Om jou direct in staat te stellen om intern aan de slag te gaan, zijn alle 
vragen uit dit handboek als handig werkdocument beschikbaar gesteld. 
Zie dit als een praktische checklist waarmee jij doelgericht op weg gaat 
naar hét urenregistratiesysteem voor jouw organisatie.

DOWNLOAD DE CHECKLIST

https://nedapflux.com/media/kzipseth/checklist-ter-samenvatting-handboek-urenregistratiesysteem.docx
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