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Digitale urenregistratie 
is de nieuwe trend
Het registreren van uren kan heel eenvoudig en goedkoop. 

Inderdaad, horen wij jou denken, pen en papier is alles wat 

we nodig hebben om de klus te klaren. Toch is dat manueel 

noteren van uren en materiaal op papier niet meer van 

deze tijd. De kans op fouten is groot en de verwerking heel 

tijdrovend. Een gesofisticeerde volautomatische oplossing 

is dan weer duur. En goede vakmensen zijn daarom nog 

geen goede boekhouders. 

De oplossing? Een eenvoudig, betaalbaar en 
praktisch systeem.

Dat is de bestaansreden van One Two: eenvoudige en prakti-

sche oplossingen bedenken. Een zakformaat barcodescanner 

en efficiënte software, meer heb je niet nodig. De werknemers 

‘scannen’ wat ze doen voor welke klant, eender waar ze zijn. 

De scannertjes worden via USB uitgelezen en één druk op de 

knop geeft je alle mogelijk rapporten. Deze vormen de ideale 

basis voor een snelle en correcte facturatie en nacalculatie. 

We laten enkele bedrijven aan het woord die de stap hebben 

gezet naar een digitale registratie.

Tijdswinst voor Home Interiors VDB nv uit Zottegem

Aan het woord zijn Wim en Chris Van den Bossche, zaakvoerders 

van een schrijnwerkersatelier met plaatsingsdienst, goed voor 

een team van 5 mensen.

Wim: “Het noteren van de uren op de werkvloer en het uitre-

kenen ervan was zeer tijdrovend. Bovendien was het resultaat 

veel te weinig gedetailleerd.”

Chris: “Vroeger gebeurde de registratie op de klassieke 

manier. Iedereen bracht ’s avonds z’n briefje binnen met de 

gepresteerde uren. De stapel die ik op het eind van de week te 

verwerken kreeg, was niet meer te overzien.”

Wim: “Nu gaat een werkbon met barcodes samen met de 

tekeningen mee naar het atelier. De mannen scannen bij het 

starten 2 barcodes: eerst het project, daarna de bewerking. Na 

afloop scannen ze STOP. ‘s Avonds worden alle scannertjes via 

USB uitgelezen en zien wij direct het resultaat.”

Hoe gebeurde de integratie van het systeem?

Chris: “De opstart verliep enorm vlot. ‘Work’ is werkelijk zo’n 

eenvoudig systeem dat een uurtje opleiding volstond. Nadien 

maakten wij er al onmiddellijk gebruik van!”

Wim: “In het begin waren onze medewerkers wat terughou-

dend. Ze hadden het gevoel gecontroleerd te worden. Al snel 

zagen zij ook de voordelen van het scansysteem in. Hun admi-

nistratie werd er ook eenvoudiger door.”

Chris: “Onze winst is vierledig. We winnen veel tijd, we wer-

ken beter gestructureerd, onze facturen gaan sneller buiten 

en we hebben een perfect zicht op de machine-uren.“
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Bezoek One Two ook op PROWOOD en volg hun seminarie ‘Werkuren en materiaal 
registreren op de werf’ !

Correcte nacalculatie voor Houthandel Verdonckt uit Avelgem
Aan het woord zijn Isabelle Breda, verantwoordelijk voor de 

nacalculatie en Jean-Pierre Demeyere, productiechef.

Isabelle: “Wij gebruiken ‘Work’ in een productieomgeving. 

Vroeger gebeurde onze nacalculatie niet consequent. De uren 

die de mannen in de werkplaats opschreven, brachten wij na-

dien manueel in in ons eigen geschreven programma. Dit was 

zo’n arbeidsintensief werk dat de achterstand enorm groot 

werd. Van nacalculatie was al snel geen sprake meer.” 

Jean-Pierre: “Het is van belang dat je kort op de bal kan spe-

len. Wie weet nog welk werk hij een maand geleden uitvoer-

de? Nacalculatie wordt heel moeilijk dan.”

Dan zijn jullie gestart met de digitale jobregistratie ‘Work’. 

Hoe ging dat?

Isabelle: “Dat liep allemaal zeer vlot. Omdat het systeem zeer 

eenvoudig is, waren we niet lang bezig met het technische 

aspect, maar konden we ons onmiddellijk concentreren op de 

praktische kant. Aan elke machine hingen we een blad met 

barcodes waarmee de bewerkingen en de stilstanden worden 

geregistreerd. Onze werknemers scannen deze codes elk met 

hun eigen barcodescanner.”

Jean-Pierre: “Ikzelf krijg bij een bestelling een orderbon door. 

Daarna maak ik een fiche met barcodes die ik samen met de 

opdracht meegeef aan de uitvoerder. De rest gaat vanzelf. 

Voor mij was dit een eerste ervaring om met de computer te 

werken. Het programma wijst werkelijk zichzelf. Ik had het 

snel onder de knie.”

Hoe werd ‘Work’ onthaald op de werkvloer?

Jean-Pierre: “ Voor een aantal mensen voelde dit toch een 

beetje aan als een controlesysteem. Toch werden de voordelen 

voor iedereen snel duidelijk. Het noteren op papier viel weg. 

Dit vond iedereen super.”

Wat is nu het eindresultaat?

Jean-Pierre: “Ook voor ons zijn de voordelen niet min. We 

hebben nu een nauwkeurige registratie.We schatten opdrach-

ten veel juister in en bepalen veel correcter onze prijzen. Ook 

onze planning is accurater.“

Isabelle: “Bovendien weten we perfect wie op welke machine 

werkte. En dan ook nog eens per machine wat de bewerkingen 

en stilstanden waren. Met een paar simpele muisklikken. Dat 

betekent ettelijke uren tijdwinst.”

Meten is weten

We leren uit deze getuigenissen dat digitale registratie ook 

eenvoudig kan.  We winnen enorm veel tijd en werken veel 

preciezer. Ook hier geldt de slogan ‘Meten is weten’. Het is stil-

aan tijd om dit ook op onze werktijden toe te passen.

Meer info over One Two en Work: www.one-two.com

Enkele leden van de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers die ‘Work’ gebruiken:

Pro Home Express – Poperinge | F & R Simons – Sint-Job-in-’t-Goor | Baert Gebroeders bvba – Waasmunster


