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Boxmeer, Nederland
Branche
Accountancy
Producten en diensten
Accountancy, fiscaliteiten,
loonadministratie
Aantal medewerkers
45
Website
www.blueaccountants.nl

Blue Accountants is een full-service accountantskantoor

Voor die grote diversiteit aan klanten doet Blue

in Boxmeer met 45 medewerkers. Met ‘Duidelijk

Accountants zowel jaarrekeningen als controle-

betrokken’ als motto doen ze accountancy, fiscaliteiten,

opdrachten. Een team zeer ervaren salarisadministrateurs

loonadministratie en meer voor uiteenlopende MKB-

doet de salarisverwerking voor klanten. De sfeer is er

klanten; van horeca tot notarissen, van handel in

informeel en gemoedelijk, je en jou zijn er normaal.

bouwmaterialen tot beveiligingsbranche.
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DOELSTELLINGEN

VAN DE LOONAFDELING
EEN PLUSPUNT MAKEN
Blue Accountants was voorheen de Boxmeerse vestiging

Manager loonadministratie Johan Zilessen: “We wilden

van een andere maatschap. Begin 2017 besloot die uit

een pakket dat van deze tijd is en dat past binnen

deze maatschap te stappen, met de bedoeling om een

onze visie in combinatie met de wensen van de klant.

samenwerking met een andere organisatie aan te gaan.

We willen vooroplopen en van onze loonafdeling een

In het kader van deze toekomstige samenwerking werd

pluspunt maken. We doen niet alleen lonen, we doen ook

het besluit genomen om op termijn van loonpakket te

personeel, ontslag, ziekte. We wilden dus een pakket dat

wisselen: van Unit4 naar Loket.

daarmee om kan gaan.”

“OMDAT WE MEER DOEN DAN ALLEEN
LONEN, WILDEN WE EEN PAKKET DAT
DAARMEE OM KAN GAAN.”
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OPLOSSING
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MIGREREN MET
ONDERSTEUNING

“BIJ DE MIGRATIE NAAR LOKET
HADDEN WE BEHOEFTE AAN EEN
PARTIJ DIE DAAR ERVARING MEE
HEEFT.”

De loonadministratie doen is iets anders dan migreren

Zo kwamen we – net als voorheen bij de maatschap –

naar een nieuw systeem. Johan Zilessen realiseerde

terecht bij Incomme en Yvonne van der Swaluw. Zij weet

zich dat maar al te goed en riep daarom de hulp in van

precies wat ze moet doen om alle gegevens uit het oude

Incomme die hij nog kende uit het verleden. “We hadden

systeem en in Loket te krijgen. Met haar erbij konden we

ondersteuning nodig bij de migratie en hadden behoefte

ook de continuïteit van onze diensten waarborgen en is

aan een partij die er ervaring mee heeft.

de overgang soepel verlopen.”
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TRANSFORMATIE

GEFASEERDE
OVERGANG
Een overgang aan het einde van het jaar zonder enige

In het begin zat ze drie dagen in de week hier om ons

voorbereiding was geen optie, vandaar dat Johan Yvonne

daarbij te helpen, later hebben we dat afgebouwd. In

van der Swaluw benaderde om de transitie te begeleiden.

2021 hebben we de laatste klanten overgezet. Nog

“We hebben de bewuste keuze gemaakt om niets te

steeds komt Yvonne langs om vragen te beantwoorden

forceren, maar om twee jaar de tijd te nemen om al onze

en controles te doen. Voor kennis- en kwaliteitsborging.

klanten gefaseerd over te zetten naar Loket, met de hulp

Ze praat ons ook bij over actuele ontwikkelingen.”

van Loket-specialist Yvonne. Dat werkte.

“MET DE HULP VAN LOKET-SPECIALIST
YVONNE HEBBEN WE DE OVERGANG
HEEL SOEPEL GEMAAKT.”
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VOORDELEN

ONZE KWALITEITSVERZEKERING
“Als je de kennis zelf niet in huis hebt, moet je weten waar je die kunt halen”, zegt Johan Zilessen. “Bij Incomme waren
we daarvoor aan het juiste adres. Dat we steeds terug konden vallen op Yvonne was voor ons heel fijn. Dat heeft ervoor
gezorgd dat we nergens vastgelopen zijn. Ze doet dingen uit zichzelf, komt met goed ideeën. Ze weet ook precies hoe
de gegevens in het nieuwe pakket komen. Salarisverwerking is dynamisch, dingen veranderen steeds. Daarom sparen
we vragen op tot Yvonne er weer is. Ze is de kwaliteitsverzekering en onze vraagbaak en we kunnen altijd op haar
terugvallen. We zien haar als een collega. Fijn dat ze nog regelmatig komt.”

De voordelen van Loket:

De voordelen van Incomme

•	Betrouwbaar;

•	Continuïteit;

•	Eén keer gegevens invoeren;

•	Specialistische kennis van en ervaring met Loket;

•	Fiattering en controle in de lijn;

•

•	Stabiliteit;

•	Collegiaal;

•	Gebouwd en onderhouden door

•	Komen afspraken na;

salarisadministrateurs;

Zeer flexibel;

•	Goed bereikbaar;

•	Online-applicatie, alles digitaal;

•	Reageren snel op een vraag;

•	De koppelingen, alles is te koppelen;

•	Denken mee en in oplossingen;

•	Continu doorontwikkelen.

•	Vertrouwen.

“SALARISVERWERKING IS EEN DYNAMISCH
VAK, DAAROM ZIJN WE BLIJ DAT WE YVONNE
REGELMATIG VRAGEN KUNNEN STELLEN.”
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