
 

 

pagina 1 / 2 

 

Loyall ICT Group ontwikkelt mee met de accountant 
 
De accountancy branche staat bol van nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op ge-
bied van digitalisering en automatisering. Al deze ontwikkelingen en veranderingen bie-
den veel nieuwe oplossingen om de werkzaamheden eenvoudiger en sneller uit te voe-
ren maar ook om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. 
 
Eén van de accountants waar Loyall nauw mee samenwerkt is Brouwers Accountants uit 
Zwolle, Deventer, Arnhem en Genemuiden. De weg naar Het Nieuwe Werken is door 
Brouwers een aantal jaar terug ingeslagen  wat heeft geleid tot een grote veranderingen 
in de manier van werken. 
 
Informatie moet voor de medewerkers van Brouwers op ieder moment en op willekeuring 
welke locatie beschikbaar zijn. Zo wordt er zeer klantgericht gewerkt en kan er snel wor-
den geschakeld. De medewerkers zijn niet meer afhankelijk van het kantoor en kunnen 
nieuwe vormen van samenwerken en diensten ontwikkelen. Voor de klanten betekent dit, 
dat er meer aandacht wordt gegeven aan advies en dat de accountant samen met de 
ondernemer pro-actief aan de knoppen van zijn onderneming kan draaien. “De accoun-
tant, bedrijfsadviseur, is nu nog beter in staat meerwaarde voor de klant te leveren”, al-
dus Pedro Vossepoel, Controller van Brouwers. 
 
Vanzelfsprekend is er veel aandacht besteed aan het beveiligen van de informatie. Inte-
ger omgaan met de informatie staat hoog in het vaandel. Medewerkers hebben naast een 
wachtwoord ook een token nodig om de informatie te kunnen inzien en eventueel te kun-
nen bewerken. Zo is relevante informatie met behulp van een extra beveiligde inlogpro-
cedure voor alle relevante medewerkers altijd en overal te bereiken en staat alle informa-
tie in de centrale ICT omgeving opgeslagen. Het is niet meer nodig om gegevens op te 
slaan op de lokale PC of laptop. 
 
Maar ook de centrale omgeving heeft belangrijke veranderingen ondergaan. Er is een 
bewuste keuze gemaakt om de centrale omgeving in een extern datacenter te plaatsen. 
Een datacenter, mits goed ingericht, biedt een beveiligde omgeving die een serverplat-
form  in de eigen kantoor niet kan bieden. Downtime van de omgeving is tot een mini-
mum beperkt door alle maatregelen die zijn getroffen om beschikbaarheid te garanderen.  
 
Wanneer er wordt gekozen voor een omgeving waar iedereen altijd en overal kan werken 
is beschikbaarheid een essentiële voorwaarde. Optimale beschikbaarheid staat op ge-
spannen voet met maximale beveiliging tegen onrechtmatige toegang door onbevoeg-
den. Terwijl dat juist zo voor de accountant en zijn klanten essentieel is. Maar ook integri-
teit van de data is van groot belang. De keuze, gebaseerd op deze uitgangspunten, is 
gevallen op het datacenter van Loyall. Het datacenter van Loyall, Boiler Park, biedt de 
ingrediënten die voor een accountantskantoor zo belangrijk zijn. Een onafhankelijk data-
center gelegen in Zwolle, voldoet aan de strengste eisen die aan datacentra wordt ge-
steld. Maar ook met een personal touch was voor Pedro Vossepoel van groot belang. 
Zeker wanneer een zeer essentieel onderdeel van een bedrijf op een externe locatie 
wordt ondergebracht. Weten wie het datacenter beheert en weten waar de data fysiek 
staat zijn zaken die in de grote datacentra naar de achtergrond verdwijnen. Geloven dat 
het wel goed staat is geen optie, meten en weten is een must. En ook belangrijk, weten 
wie je moet bellen bij vragen of problemen, aldus Pedro. 
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Er is echter ook een extra stap gezet in de ontwikkeling om meerwaarde aan de klanten 
te bieden. Zo is het BoilerPark ook de basis voor de Brouwers Online Boekhouden oplos-
sing. Hiermee biedt Brouwers haar klanten een eigen Online Boekhouden oplossing met 
een Brouwers look & feel waar de accountant direct inzage heeft in de actuele stand van 
zaken en meteen kan reageren om samen met de klant richting te geven aan de busi-
ness. Op deze manier wordt er op een proactieve wijze met de klant samengewerkt. Uit-
eindelijk moet de klant hiervan direct profiteren omdat hij begeleid wordt door een profes-
sional.  
 
ICT wordt ook bij Brouwers ingezet als adviestool voor de relatiebeheerder en de accoun-
tant. Zij kunnen de klant beter adviseren in mogelijke relevante dienstenverlening van 
Brouwers zodat de ondernemer een hogere toegevoegde waarde ervaart over de dienst-
verlening die uiteindelijk wordt geleverd. Er is een eigen App ontwikkeld waarmee de ac-
countant snel en efficiënt de juiste persoon met de juiste expertise bij de klant in stelling 
kan brengen. Een andere ontwikkeling is het beschikbaar stellen van bedrijf kritische do-
cumenten voor de klant en derde partijen. Dit vanuit een beveiligde omgeving zodat de 
klant 24x7 beschikt over de juiste informatie wanneer dat nodig is. Voorop staat efficiën-
ter werken en de meerwaarde voor de klant vergroten. Snelheid van handelen wordt hier-
in steeds belangrijker, dit past dan ook prima bij de huidige marktontwikkelingen.  

Over Brouwers 
Brouwers kent het geheim van succesvol ondernemen. Brouwers heeft namelijk alle be-
nodigde financiële en juridische expertise in eigen huis. Brouwers gelooft in de kracht van 
ondernemen naast de ondernemer. Juist die multidisciplinaire aanpak vinden klanten van 
Brouwers terug in de dienstverlening van Brouwers Accountants & Adviseurs en in onze 
klantenkring.   
Ondernemen naast de ondernemer, niet de gebaande paden bewandelen maar daar 
waar kan een netwerk aanspreken om de ondernemer te ondersteunen en op weg te 
helpen naar een glorieuze toekomst. Een echt hecht netwerk! 
Brouwers is sterk vertegenwoordigd in Oost Nederland met vestigingen te Zwolle (2), De-
venter, Genemuiden en Arnhem. Meer informatie kunt u vinden op 
http://www.brouwers.nl/.  
 

Over Loyall 
Loyall ICT Group, met vestigingen in Rotterdam, Zwolle en Deventer, richt zich op nieuwe 
manieren om informatie op een gebruikersvriendelijke en veilige manier te ontsluiten. Wij 
verdiepen ons in de processen van onze klanten en ontwikkelen oplossingen met als doel 
dat de accountant efficiënter en doelgerichter te kunnen werken. Onze kennis van de 
accountancybranche en nauwe samenwerking met accountskantoren geeft ons een 
voorsprong  op een algemene ICT leverancier. Loyall begrijpt als geen ander wat er de 
komende jaren nodig is om onderscheidend te kunnen zijn in een veranderende markt. 
Wij zijn graag uw ICT partner om gezamenlijk meerwaarde voor uw klanten te realiseren. 
Meer informatie kunt u vinden op http://www.loyall.nl/. 
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