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Hoe werkt de finger scan?
Alvorens een medewerker bij Bilfinger aan het werk mag op uw 
locatie, heeft onze personeelsplanning alle relevante gegevens over 
de persoon bij elkaar verzameld en gevalideerd: identiteitsbewijs, 
visum, verblijfsvergunning, werkvergunning, behaalde diploma’s en 
certificaten. Al die informatie wordt ingevoerd in onze HR/planning 
database en is gekoppeld aan de finger scan. Zodra een medewerker 
inklokt met de finger scan, controleert de computer in de database 
of de medewerker aan alle voorwaarden voldoet om voor Bilfinger 
te kunnen werken. Is dit niet het geval dan gaat er een rood lampje 
branden: de medewerker is geweigerd voor de urenregistratie en 
werkzaamheden. Gaat er een groen lampje branden, dan wordt de 
medewerker automatisch aangemeld in ons urenregistratiesysteem. 
Nadat de medewerker weer is uitgecheckt, maakt het urenregistratie-
systeem automatisch een urenvoorstel. Hierop vindt controle plaats. 
Uiteraard wordt voldaan aan alle privacy-vereisten zoals deze 
gelden in België en Nederland.

Voordelen
De finger scan is onderdeel van het ‘lean’ programma van Bilfinger 
Industrial Services, Smart@Work. De urenadministratie van onze 
medewerkers en ingehuurde medewerkers wordt inzichtelijker en 
eenvoudiger. 

De voordelen op een rij: 

•  Doordat de voorman minder tijd besteed aan administratie, kan 
hij meer toezicht houden op een ordelijk en veilig verloop van de 
werkzaamheden. 

•  Omdat alle gegevens vooraf gecontroleerd zijn door onze afdeling 
personeelsplanning, kunt u er zeker van zijn dat de papieren van 
alle werknemers in orde zijn, zoals identiteitsbewijzen, eventuele 
visa en werkvergunningen.

•  De afdeling personeelsplanning gaat na of een werknemer de 
vereiste diploma’s in het bezit heeft voor de uit te voeren werk-
zaamheden. De finger scan weigert medewerkers die niet aan 
de vereiste voorwaarden voldoen. Dat betekent dat u altijd kunt 
rekenen op vakbekwaam personeel.

•  Van te voren controleert onze personeelsplanning of de mede-
werkers op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften en de 
voorgeschreven VCA-certificaten. Dit vermindert het risico op 
incidenten.

Op steeds meer werklocaties registreert Bilfinger Industrial Services de werkuren met behulp 
van de finger scan. Dit geautomatiseerde systeem voor tijdregistratie, vervangt de handgeschreven 
namenlijsten en de urenbriefjes. Een accuraat overzicht van de gewerkte uren is snel en gemakke-
lijk op te roepen. De voorman van Bilfinger is minder tijd kwijt aan administratie en kan vaker op 
de werkplek aanwezig zijn. Bovendien borgt de finger scan dat er alleen gekwalificeerde, werk-
bevoegde medewerkers aan het werk zijn. 

De finger scan: wat levert het op?

• Primaire aanwezigheidsregistratie. 
• Meer toezicht van de voorman op de site. 
• Garantie dat onze werknemers gerechtigd zijn in 
 Nederland te werken.
• Garantie dat onze werknemers de  benodigde diploma’s  
 en certificaten bezitten.
• Garantie dat onze werknemers VCA gecertificeerd zijn.


