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Producten en diensten
Digitale hulpmiddelen
Medewerkers
1400
Website
team.blue

team.blue is het Europese powerhouse dat in 2019

Het gecombineerde bedrijf heeft een omzet van ruim

ontstond door de fusie van de Nederlandse TransIP

300 miljoen euro. In totaal bedient team.blue meer dan

Group en de Belgische Combell Group. Vooraanstaande

2 miljoen klanten in 13 landen, ondersteund door meer

Europese techbedrijven delen er kennis, expertise en

dan 1400 medewerkers verspreid over heel Europa. Bij de

middelen met elkaar. team.blue heeft verschillende labels

Nederlandse tak van het bedrijf is Maaike Tuten manager

die krachtige digitale hulpmiddelen aanbieden waarmee

payrolling.

bedrijven en ondernemers het maximale uit hun digitale
bestaan kunnen halen.
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DOELSTELLINGEN

ZO SNEL MOGELIJK
NAAR ÉÉN SYSTEEM
In februari 2020 ging Maaike met zwangerschapsverlof. Er

team.blue koos voor Exact als standaardinformatie-

werd een vacature uitgezet voor vervanging. Die leverde

systeem voor het hele bedrijf. Alle bedrijfsprocessen

een geschikte kandidaat op voor de boekhouding, maar

moesten overgeheveld worden naar Exact zodat alle data

niet voor de salarisadministratie. Tegelijkertijd stond

in één database kwamen te staan. Doel was om het zo

het bedrijf voor nog een opgave. De twee gefuseerde

snel mogelijk voor elkaar te krijgen. team.blue wilde nog

bedrijven werkten ieder nog met hun eigen systeem en

voor de zomer van 2020 live gaan. Maar door Maaike’s

moesten uit efficiencyoverwegingen binnen afzienbare

zwangerschapsverlof zou die transitie een paar maanden

tijd overgezet worden naar één gezamenlijk systeem.

stil komen te liggen.

“DE UITDAGING: GEFUSEERDE
BEDRIJVEN MET VERSCHILLENDE
SYSTEMEN AANSLUITEN OP ÉÉN
CENTRALE OPLOSSING.”
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OPLOSSING

CONTINUÏTEIT EN
CENTRALISATIE VAN
SALARISADMINISTRATIE
De salarisadministratie kon tijdens Maaike’s

Incomme heeft de inrichting van Loket en de migratie

afwezigheid gewoon doorgaan dankzij de inzet van een

van de juiste gegevens vanuit de afzonderlijke systemen

salarisprofessional van Incomme. Incomme had ook de

Apployed en Afas naar Loket voor zijn rekening

capaciteit en de kennis om de migratie uit te voeren,

genomen. Dankzij de transitie naar één systeem kan

waardoor de wens om van meerdere systemen over

Maaike nu de totale loonadministratie vanuit één centrale

te gaan naar één niet on hold hoefde. Binnen enkele

plek in de organisatie regelen, zonder tussenkomst

maanden was de transitie naar Exact Plus, bestaande uit

van externe partijen, en dus zonder extra kosten. De

Synergy plus Loket, een feit.

medewerker die voorheen de mutaties doorgaf, kon zich
daardoor vrijmaken voor andere taken.

“DE SALARISVERWERKING KON
GEWOON DOORGAAN EN DE TRANSITIE
NAAR HET NIEUWE SYSTEEM HOEFDE
NIET TE WACHTEN.”
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TRANSFORMATIE
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ALLES OP ÉÉN PLEK
EN IN EIGEN HAND

“RECENT OVERGENOMEN
BEDRIJVEN KUNNEN OP
DEZELFDE MANIER OVERGEZET
WORDEN NAAR LOKET.”

Het is Incomme gelukt om het nieuwe systeem op 1

Stap voor stap zijn de werkzaamheden aan haar

mei 2020 live te krijgen. De loonstroken van de eerste

overgedragen. Sinds januari 2021 werkt Maaike

maanden van het jaar zijn schaduw gedraaid, waardoor

zelfstandig, met Incomme als back-up voor vragen en

medewerkers toch maar één jaaropgaaf kregen. Toen

onverwachte dingen. Voor de 250 werknemers heeft

Maaike in september 2020 weer terugkeerde op haar

de overgang geen merkbare gevolgen. Zij krijgen hun

plek, was de transitie voltooid en kreeg ze te maken met

loonstroken zoals altijd via Synergy. Inmiddels zijn er weer

een voor haar nog onbekend systeem. Incomme heeft

andere bedrijven overgenomen door team.blue. Ook die

daarom tot en met december meegedraaid om Maaike te

gaat Incomme integreren in Loket.

begeleiden.
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VOORDELEN

DESKUNDIGHEID
EN CONTINUÏTEIT
team.blue bundelt de kracht van verschillende tech-bedrijven. Door de digitale transformatie gaan ze nu ook intern
verder als één en wordt de verwerking van de werknemersgegevens makkelijker. De werknemers krijgen allemaal
dezelfde loonstrook en de salarisafdeling heeft de verwerking nu zelf in de hand. “Het is een groot voordeel dat ik nu in
één pakket kan werken, in plaats van met vier verschillende systemen. Daardoor kan ik alles zelf doen, anders hadden we
een groot deel moeten uitbesteden. Bovendien betalen we nu nog maar voor één pakket”, zegt Maaike.

De voordelen van Loket

De voordelen van Incomme

•	Volledig geïntegreerde software voor

•

Neemt werk uit handen;

salarisadministratie, personeelsgegevens,

•

Zeer flexibel;

verlofaanvragen en declaraties;

•

De continuïteit van de salarisafdeling is geborgd;

•

Betrouwbaar;

•

Reageren snel op een vraag;

•

Eén keer gegevens invoeren;

•	Veel kennis van en ervaring met Loket en de

•	Lage foutgevoeligheid door geautomatiseerde

inrichting ervan;

controles;

•

Capaciteit voor uitvoering migratie;

•

Efficiënt;

•

Snelheid;

•

Fiattering en controle in de lijn;

•

Betaalbaar.

“IN ÉÉN PAKKET WERKEN
IN PLAATS VAN IN VIER
VERSCHILLENDE IS EEN GROOT
KOSTENBESPAREND VOORDEEL.”
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