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Hoofdkantoor
Waalre / Veghel, Nederland
Branche
Accountancy / E-commerce
Producten en diensten
Financieel advies /
Tuin- en zwembadartikelen
Aantal medewerkers
Seizoens afhankelijk
Website
www.toppy.nl

Duit Accountants & Adviseurs is het accountants-

De eigenaren van webwinkel Toppy uit Veghel kende

en advieskantoor van Frank Bekkers in Waalre.

hij nog uit het verleden. Zij waren op zoek naar een

Na een lange staat van dienst bij verschillende

financieel adviseur die ze vonden in Frank. Toppy

accountantsbedrijven, besloot hij in oktober 2018 voor

verkoopt onder meer tuin- en zwembadartikelen

zichzelf te beginnen. Als zelfstandig accountant helpt en

online en won in 2021 de Shopping Awards voor

adviseert hij bedrijven onder ander op het gebied van

snelst groeiende e-commercebedrijf en voor beste

financieringsvraagstukken, belastingen en strategische

tuinwebwinkel. Het is een jong en snelgroeiend

ontwikkelingen.

bedrijf dat veel werkt met oproepkrachten.
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DOELSTELLINGEN

ZO VEEL MOGELIJK
AUTOMATISEREN
Frank Bekkers wilde bij de start van zijn bedrijf

Ook Daan, HR-manager van Toppy, wilde automatiseren

salarisverwerking als service aan kunnen bieden, zonder

wat er geautomatiseerd kan worden, zodat hij zelf de tijd

daar al te veel tijd in te hoeven steken. Zijn focus ligt

en ruimte heeft om er te zijn voor de medewerkers en

op advisering en het samenstellen van jaarrekeningen.

gesprekken te voeren. “Ons uitgangspunt was om alles

Tegelijkertijd wilde hij zijn klant Toppy voorzien van een

goed te faciliteren en medewerkers goed te instrueren.

systeem dat flexibel genoeg is om de enorme pieken in

Op die manier kunnen ze veel zelf doen en zijn de meeste

het werk en de snelle groei van het bedrijf op te vangen.

vragen al ondervangen”, zegt hij.

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 26 jaar.
Een jonge groep die gewend is aan automatisering en zo
veel mogelijk processen geautomatiseerd wil hebben.

“AUTOMATISEREN WAT ER TE
AUTOMATISEREN VALT, DAN HEB
IK ZELF TIJD VOOR PERSOONLIJKE
AANDACHT.”

Organisatie

Doelstellingen

Oplossing

Transformatie

Voordelen

3

OPLOSSING
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FLEXIBILITEIT
VOOR EEN SNELGROEIEND BEDRIJF
“WERKNEMERS KUNNEN ALLES MAKKELIJK
ZELF REGELEN EN INZIEN MET BEHULP
VAN LOKET EN VOOR DE WERKGEVER
IS HET DE BASIS VAN ALLE HR-DATA.”

Om zijn klanten de service te kunnen bieden die hij

Vanwege het grote aantal oproepkrachten waar Toppy

voor ogen had, nam Frank contact op met Yvonne

mee werkt, is die geen maand hetzelfde. Omdat het

van der Swaluw, salarisconsultant bij Incomme. Bij de

bedrijf zo hard groeit, werden de andere faciliteiten

pakketselectie kwam Loket als beste keus naar voren.

steeds belangrijker. Nu werken ze met Werkgeverloket

Zowel Duit als Toppy werkten al met Loket en het

en Werknemerloket. Werknemers kunnen makkelijk zelf

pakket bleek ruim te voldoen aan de eisen van beide

aan de slag met de app. Ze vinden er hun loonstrookje

bedrijven. In eerste instantie ging het vooral om de

en hun jaaropgave, ze kunnen er declaraties doen,

salarisverwerking.

vakantiedagen aanvragen, gereden kilometers indienen.
Alles in één omgeving. Aan de werkgeverskant doet
Toppy de salarisadministratie en het personeelsdossier.
Daarin staan alle gegevens zoals de totale loonsom en
het aantal fte’s, het is de basis voor alle HR-data.
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TRANSFORMATIE

STEEDS
UITGEBREIDER
Zowel Duit als Toppy werkten al met Loket, via een

Yvonne van der Swaluw heeft namens Incomme Frank van

extern accountantskantoor. Met het besluit om het

Duit in een aantal sessies ingeleerd zodat hij Toppy zelf

systeem zelf in huis te halen, hebben zowel Frank als

bij kan staan, met een extra periodieke controle om de

Daan nu zelf de controle op de salarisadministratie. Dat

kwaliteit te waarborgen. Toppy maakte in eerste instantie

is vooral een voordeel vanwege de vele mutaties in het

alleen gebruik van de salarisverwerking in Loket. In

personeelsbestand die Toppy heeft en nog verwacht.

samenspraak met HR-manager Daan zijn er steeds meer

Met Loket kunnen ze zonder problemen groeien naar

functies bijgekomen. Hij doet zoveel mogelijk zelf en

500 werknemers. Incomme leverde de software en

bouwt al doende het personeelsdossier op. Incomme is

zorgde voor de implementatie.

zowel voor Frank als voor Daan vraagbaak.

“MET LOKET ZITTEN WE ZELF AAN HET
ROER EN HEBBEN WE DE FLEXIBILITEIT
OM TE BLIJVEN GROEIEN.”
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VOORDELEN

GEEN SPECIFIEKE
KENNIS NODIG
Voor Duit ligt de focus op het zo goed mogelijk bedienen van klanten met diensten als advies, accountancy,
financieringsaanvragen en fiscale diensten. Frank kan nu ook salarisdiensten aanbieden zonder dat hij daar veel
tijd aan kwijt is of specifieke kennis voor nodig heeft. Daarvoor kan hij terugvallen op Incomme. Bij Toppy doet
Daan veel voorwerk dat voorheen uitbesteed werd aan externe partijen. Dat zorgt voor efficiency, transparantie en
kostenbesparing. De dynamiek bij Toppy vraag vaak om snel handelen. Incomme kan met dezelfde snelheid schakelen en
denkt voortdurend mee in oplossingen. De dienstverlening bij Toppy is daardoor uitgebreid van alleen salarisverwerking
naar meer HR-gerelateerde taken. De samenwerking tussen de drie partijen is gebaseerd op een goede en vertrouwde
onderlinge verstandhouding.

De voordelen van Loket:

De voordelen van Incomme

•	Volledig geïntegreerde software voor

•	Meedenken;

salarisadministratie, personeelsgegevens,

•

Snel schakelen;

verlofaanvragen en declaraties;

•

De continuïteit van de salarisafdeling is geborgd;

•	Betrouwbaar;

•	Eén aanspreekpunt voor implementatie, consultancy

•	Eén keer gegevens invoeren;

en back-up;

•	Lage foutgevoeligheid door geautomatiseerde

•	Ervaring met Loket én met koppelingen met

controles;
•

andere systemen;

Efficiënt;

•	Fiattering en controle in de lijn.

•

Veel kennis van salarisadministratie en HR;

•

Betaalbaar.

“MET DE SPECIFIEKE KENNIS VAN INCOMME
ALS BACK-UP HEBBEN WE GEEN SALARISADMINISTRATEUR NODIG.””
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