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Case
VosHoving

Een geheel nieuwe 
automatisering 
voor VosHoving 
Bedrijfsmakelaars.
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‘ Van vrijdag op maandag 
konden we verder als 
VosHoving. Alles werkte 
naar behoren.’

‘ Misschien hadden we ergens iets goedkoper kunnen 
uitbesteden, maar we gaan nu eenmaal voor kwaliteit. 
We kunnen ons geen missers permitteren.’

Merijn Vos en Rene Hoving van VosHoving Bedrijfsmakelaars
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VosHoving Bedrijfsmakelaars
We zijn in september 2007 met een eigen 
bedrijf gestart, vertelt Merijn Vos van VosHoving 
Bedrijfsmakelaars in Groningen. Daarvoor waren 
we eigenlijk ook al zelfstandig, maar dan onder 
de naam Lagro Bedrijfsmakelaars. We zitten al 
jarenlang in het makelaarsvak, maar vonden het tijd 
om onder eigen vlag te gaan varen. 

De filosofie van VosHoving Bedrijfsmakelaars is 
treffend voor de nieuwe generatie makelaars: 
kleinschalig, een brede ervaring, veel vakkennis 
en een persoonlijke benadering. VosHoving is 
gespecialiseerd in taxaties, verkoop, verhuur en 
beheer van bedrijfspanden. 

Keuze voor Brisk lag voor de hand
Onze keus voor Brisk ICT uit Groningen was 
eigenlijk vrij eenvoudig. We hadden al jarenlang 
een zakelijk en persoonlijk contact met Jacob van 
der Tuin, daar konden we mee lezen en schrijven. 
Jacob was onze IT man, als er iets was dan hoefden 
we maar te telefoneren en Jacob stond op de stoep 
om het op te lossen. René Hoving: je onthoudt 
mensen los van de bedrijven waar ze werken en dat 
geeft een vertrouwensband. 

‘ Een bewuste keuze voor 
Brisk ICT’ 

Nieuwe automatisering
Toen we in september 2007 plotseling besloten 
om niet langer als Lagro Bedrijfsmakelaars door 
te gaan hebben we alle automatisering opnieuw 
aangeschaft. Daarbij hebben we bewust een keuze 
voor Brisk-ICT gemaakt, het persoonlijk contact 
vonden we belangrijker dan de laagste prijs. We 
hebben door de tijdsdruk zelfs geen vergelijkende 
offertes bij anderen aangevraagd. Op vrijdag zijn 
we bij Lagro gestopt en op maandag konden we 
verder als VosHoving Bedrijfsmakelaars en alles 
werkte naar behoren. Misschien hadden we ergens 
iets goedkoper kunnen uitbesteden, maar we gaan 
nu eenmaal voor kwaliteit. We kunnen ons geen 
missers permitteren. 

Vakkennis en ervaring belangrijker dan de 
laagste prijs
Een doorslaggevend voordeel van Brisk: ze kennen 
de makelaardijbranche, weten wat belangrijk is en 
dragen ook oplossingen aan die van belang zijn. 

Dat is ons best wat waard, misschien dat we iets 
hadden kunnen besparen door bedrijven tegen 
elkaar uit te spelen, maar dat betaal je later weer 
terug. 

Back-up systeem
Behalve een snel netwerk aanleggen heeft Brisk 
ICT ons ook geadviseerd met een uitstekend back-
up systeem waardoor er geen informatie verloren 
kan gaan, want dat is rampzalig in ons vak. We 
maken iedere dag automatisch een back-up die we 
mee naar huis nemen. Trouwens, de back-up schijf 
van Iomega lijkt verdacht veel op een heupflesje 
waar je jagers wel mee ziet lopen. 

Periodiek onderhoud op afstand
Ook de helpdesk op afstand werkt naar behoren 
en periodiek onderhoud vindt ook ongemerkt 
plaats. Het gebeurt nog wel eens dat we een 
berichtje krijgen dat we geen back-up hebben 
gemaakt, de controle is dus ook adequaat, dat 
geeft ons vertrouwen. Het enige dat we missen is 
het regelmatige bezoek van Jacob, want dat was 
best wel handig voor andere zaken zoals een privé 
vraagje wat ik wel eens had, maar dan bel ik Jacob 
op en die bedenkt dan wel een list… 

Technische specificaties project
Implementatie van een nieuw computernetwerk. 
Het hart van dit netwerk bestaat uit een centrale 
computer (server) met daarop Microsoft Small 
Business Server als besturingssysteem. Hiermee 
is het mogelijk dat gebruikers met rechten 
inloggen en daardoor specifiek toegang krijgen tot 
bepaalde applicaties en mappen. Tevens worden 
alle gegevens (ook e-mail) centraal opgeslagen, 
kunnen email-boxen en agenda’s worden gedeeld 
en zijn deze beschikbaar via het Internet. Er is 
een degelijke backup procedure opgezet zodat 
dagelijks volledig geautomatiseerd een backup 
wordt gemaakt op meerdere externe harddisk’s 
zodat er lokaal een backup aanwezig is en er één 
mee meegenomen kan worden “buiten de deur”. 

‘ De helpdesk op afstand 
werkt naar behoren en 
periodiek onderhoud 
vindt ongemerkt plaats’
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Hard- en software server (op hoofdlijnen)
• Microsoft Small Business Server 2003 – 

besturingssysteem server 
• HP ProLiant ML350 G5 met Hot Swap SAS 

schijven geplaatst in raid 1 – server 
• Iomega eGO Portable Hard Drive – media tbv 

dagelijkse backup 
• APC Smart-UPS 1000VA – beveiliging tegen 

stroomuitval en spanningsverschillen 
• 3Com switch – tbv verbinden computers en 

server tot een netwerk 
• eTrust Antivirus r8.1 – antivirus software 
• Zyxel P-660H-D1en ZyWall 5 - Internet modem, 

router en firewall 

• 


