PUMA en SD Worx
brengen payroll en HR in lijn met snelle groei sportlifestylemerk
Over PUMA
PUMA is één van ’s werelds bekendste sportlifestylemerken. Het bedrijf zet zich in om een bijdrage
aan de wereld te leveren door het ondersteunen
van creativiteit, duurzaamheid en vrede. Dit past
binnen de bedrijfsprincipes van eerlijkheid, positiviteit
en creativiteit, die de grondslag vormen voor de
beslissingen die PUMA neemt en de acties die daaruit
volgen.
PUMA is sport en mode. Onder de Sport Performanceen Lifestyle- labels van het merk vallen onder andere
Voetbal, Running, Motorsport, Golf en Zeilen.
Binnen Sport Fashion werkt PUMA samen met
gerenommeerde designer labels als Alexander
McQueen, Mihara Yasuhiro en Hussein Chalayan.
Onder de PUMA Group vallen de merken PUMA,
Cobra Golf en Tretorn. Het in 1948 opgerichte bedrijf
distribueert zijn producten in meer dan 120 landen,
bestaat uit meer dan 9.500 medewerkers wereldwijd
en heeft hoofdkantoren in Herzogenaurach (Duitsland),
Boston, Londen en Hong Kong.

Uitdaging
Door de populariteit van het merk, opende PUMA
vanaf 2004 diverse winkels in de Benelux. Voor
die tijd leverde het bedrijf niet rechtstreeks aan
de consument, maar door de komst en later de
uitbreiding van met name outletstores kwam hier in
hoog tempo verandering in. Deze omslag zorgde
voor de nodige uitdagingen. “In korte tijd nam ons
personeelsbestand enorm toe”, zegt Simon Bijker,
Assistant Controller bij PUMA Benelux. “Er kwamen

ieder jaar wel één of meerdere winkels bij, eerst in
Nederland en vervolgens ook in België. Hierdoor
moesten we onder andere in korte tijd de administratie
en arbeidscontracten voor een snel groeiend
personeelsbestand kunnen regelen en ook nog eens
aan de wet- en regelgeving voldoen. Dan merk je
echt de grote verschillen tussen Nederland en België
en de toegevoegde waarde van een specialist in dit
vakgebied.”
De snelheid waarmee het personeelsbestand zich
ontwikkelde, vormde niet de enige uitdaging voor
PUMA. Met name de diversiteit in personeel vergde
veel nieuwe kennis en aanpassingen. “Omdat we
geen eigen winkels hadden, werkte er voorheen
voornamelijk kantoorpersoneel bij PUMA in de
Benelux. Door de komst van onze eigen winkels,
kregen we veel winkelpersoneel in dienst. Dat was
nieuw voor ons; je hebt veel te maken met uurloners
en flexibel inzetbaar personeel. Dat vergt een heel
andere soort registratie van bijvoorbeeld salarissen
en afwijkende regelgeving. We zochten daarom naar
antwoorden op de vraag hoe we hier precies mee om
moesten gaan.”

Oplossing
Deze antwoorden vond PUMA bij SD Worx, de Payroll,
HR en Tax & Legal specialist waarmee het bedrijf
al langere tijd samenwerkte. Vóór het openen van
de eerste winkels adviseerde SD Worx PUMA over
de op te stellen contracten en de geldende wet- en
regelgeving binnen de verschillende landen. “Dat
bood en biedt nog steeds veel houvast. Wanneer je
in korte tijd een groter en diverser personeelsbestand

opbouwt, sta je operationeel al voor een grote
uitdaging. Wij vonden daarom dat wij een specialist
in moesten schakelen die ons kon adviseren over de
te bewandelen paden in zowel Nederland en België.
Met SD Worx bleken we die specialist al in huis te
hebben.”
In haar personeelsbeleid gaat PUMA uit van het beleid
dat in Nederland gevoerd wordt. Met het openen van
winkels in België zorgde SD Worx er vervolgens voor
dat deze aanpak vertaald werd naar de Belgische
situatie. Bijvoorbeeld door een afgestemd beleid voor
de regeling voor leaseauto’s in beide landen. “De
wettelijke lease-autoregeling verschilt in België sterk
van die in Nederland”, licht Simon Bijker toe. “Je hebt
in België bijvoorbeeld veel meer mogelijkheden met
een bepaald leasebedrag dan in Nederland. Je wilt dat
binnen je organisatie toch een beetje gelijk trekken,
zodat je geen scheve gezichten krijgt. Dan is het fijn
als iemand die beide markten kent je hierover kan
adviseren.”
Naast een adviserende rol, schakelde PUMA SD Worx
in om de administratieve werkzaamheden op de
HR-afdeling efficiënter in te richten. “Voorheen
moesten we de urenkaarten zelf bijhouden om deze
vervolgens per fax door te sturen voor de bruto-netto
berekening”, vervolgt Simon. “Dan spreek ik uiteraard
over een heel andere tijd toen PUMA in Nederland ook
nog vele malen kleiner was. Door de inzet van Heli P,
het personeelsvastlegsysteem van SD Worx, kunnen
wij tegenwoordig op een eenvoudige en overzichtelijke
manier payroll- en personeelsgegevens beheren. Wij
hebben hiermee op gebied van salarisadministratie
dus een goede basis om de beoogde groei en
professionalisering op eenvoudige wijze door te
kunnen maken.”

Resultaat
Heli P zorgt ervoor dat er bij PUMA automatisch
een duidelijk overzicht is van onder andere uit te
betalen salarissen, vrije dagen en ziekmeldingen van
de verschillende medewerkers. Daarnaast maakt
PUMA gebruik van de Compliance Proof Payroll
dienstverlening van SD Worx. “Het is voor ons echt
een alles-in-één pakket”, vertelt Bijker. “Zo zien we
in één systeem wanneer welke medewerkers een
vrije dag hebben en kunnen we onze administratie

en planning daarop aanpassen. Omdat we veel
piekmomenten in bijvoorbeeld de vakanties en
weekenden hebben, is dit overzicht heel belangrijk
voor ons; er is dan veel personeel nodig en er moet
administratief meer geregeld worden. Heli P helpt ons
dit in goede banen te leiden.”
Om dit proces goed te kunnen aansturen, zijn
regelmatig aanpassingen in het systeem nodig.
Bijvoorbeeld omdat sommige medewerkers onder
specifieke loonregelingen vallen of omdat er in
een bepaalde periode meer personeel nodig is.
Voor Simon Bijker en zijn collega’s verlopen deze
aanpassingen heel soepel, doordat Heli P op maat is
ingericht voor PUMA en hierbij rekening is gehouden
met de vele uitzonderings- en toekomstsituaties.
Deze flexibiliteit, het inzicht in personeelsgegevens
en de ondersteuning bij het inrichten van het HRbeleid, maken dat Simon Bijker erg te spreken is over
de samenwerking tussen SD Worx en PUMA. “Met
Heli P is alle benodigde informatie nu op één plaats
beschikbaar, waardoor we betere stuurinformatie
hebben. Dat is cruciaal voor een snel groeiende
organisatie als PUMA; hoe groter je wordt, hoe
belangrijker managementinformatie wordt. Vooral door
de wisselwerking tussen SD Worx en PUMA zijn we
in staat de groei van het bedrijf prima bij te benen.
Wij zijn dus erg tevreden over wat we hier samen met
SD Worx hebben neergezet en de samenwerking zoals
deze nu loopt.”

