Brussel, Gent, 3 maart 2020

Jaimy by Belfius & Teamleader slaan de handen in elkaar
Teamleader en Jaimy by Belfius slaan de handen in elkaar om vakmannen uit de bouw- en
renovatiesector te helpen digitaliseren. Beide Tech scale-ups motiveren samen Belgische
bouwexperts om de stap te zetten naar efficiëntere werkprocessen door de digitale
platformen van de twee bedrijven te integreren. Hierdoor ontstaat er een volledig
gedigitaliseerde workflow die de professionele vakman altijd en overal op elk digitaal
toestel kan raadplegen. Deze technologische integratie laat toe om de klantenservice te
optimaliseren en nog meer tijd vrij te maken voor een kwalitatieve oplevering van de
bouw- en renovatiewerken.
De Gentse scale-up Teamleader slaat de handen in elkaar met het digitale platform Jaimy by Belfius.
Beide bedrijven stellen vast dat veel zelfstandigen in de bouwsector nog vasthouden aan verouderde
werkprocessen en niet altijd gemakkelijk met klanten in contact komen, wat leidt tot minder efficiëntie
en lange wachttijden. Samen willen de twee bedrijven Belgische vakmannen helpen om hun werkwijze
te digitaliseren en zo te optimaliseren.
Jaimy is een online platform voor twee partijen: vakmannen kunnen via het platform van Jaimy
rechtstreeks in contact komen met nieuwe klanten in hun buurt, en huiseigenaars vinden bij Jaimy een
brede waaier aan vakmannen terug: schilders, loodgieters, elektriciens, … Jaimy helpt maandelijks
duizenden huiseigenaren om kwalitatieve vakmannen te vinden voor reparatie of renovatie van hun
woning. Het platform brengt beide partijen aldus in contact met elkaar zodat er, na offerte, overgegaan
kan worden tot uitvoering van de werken.
Dankzij de samenwerking tussen Teamleader en Jaimy kunnen vakmannen die een nieuwe klant
binnenhalen, deze automatisch toevoegen vanuit het Jaimy-platform aan hun Teamleader-omgeving.
Teamleader vult zo het digitale parcours aan dat vakmannen via Jaimy starten. Eens de vakman een
opdracht heeft toegezegd op Jaimy, maakt hij de switch naar Teamleader om daar de job zelf op te
volgen, te factureren en de contactgegevens van zijn klant te bewaren. Het platform van Teamleader
is zo een logisch verlengstuk van de digitale marktplaats van Jaimy waar de klantenprospectie begint.
Via Jaimy geeft Teamleader vakmannen toegang tot een automatische instroom van nieuwe leads
voor opdrachten. Op die manier kan de professionele vakman zich focussen op het opleveren van
kwalitatief werk i.p.v. klanten te zoeken, administratie te regelen en projecten op te volgen.
“Vakmannen laten focussen op kwalitatieve oplevering van bouw- en renovatieprojecten”
Door actief samen te werken met andere softwareontwikkelaars wil Teamleader ondernemers een zo
compleet mogelijke digitale oplossing bieden voor hun noden. De samenwerking met Jaimy past in de
ambitie van Teamleader om met name Belgische vakmannen te begeleiden in hun
digitaliseringsproces.
“Vakmannen die hun administratie efficiënter aanpakken, hebben meer tijd om zich te focussen op wat
écht telt: hun metier. Er is geen enkele reden waarom een zelfstandige zich ’s avonds nog zorgen
moet maken over offertes of facturatie, wanneer er systemen bestaan die al die zorgen wegnemen.

Wij doen er daarom alles aan om samen met partners als Jaimy by Belfius het leven van vakmannen
eenvoudiger te maken”, zegt Jeroen De Wit, CEO van Teamleader.
“Met Jaimy brengen we dagelijks talloze Belgische vakmannen in contact met nieuwe klanten, een
duidelijk voorbeeld van hoe digitale platformen zelfstandigen in de bouwsector helpen om te groeien.
Samen met Teamleader zorgen we er nu voor dat vakmannen hun werk nog efficiënter aanpakken.
Dit bespaart hen niet alleen kopzorgen, maar laat hun ook toe om efficiënter te werken en meer
projecten binnen te halen”, zegt Christophe Nottebaert, CEO van Jaimy by Belfius. Jaimy by
Belfius zal ook aanwezig zijn op Batibouw.
Over Teamleader
Teamleader werd in 2012 opgericht in Gent door Jeroen De Wit, de huidige CEO van het bedrijf. De
'Software as a Service'-ontwikkelaar (SaaS) bedient vandaag meer dan 11.000 bedrijven uit heel
Europa. De software van Teamleader helpt kmo’s hun werk vereenvoudigen door onder meer CRM
(Customer RelationshipManagement), projectmanagement en facturatie te combineren in één tool. In
2017 lanceerde Teamleader zijn eigen marketplace, waarmee het inzet op de integratie van zijn
software met diverse softwareoplossingen op de markt. Ondertussen zijn in de TeamleaderMarketplace al meer dan 200 apps beschikbaar in verschillende categorieën (boekhouding,
leadgeneratie, etc.).
Jaarlijks organiseert Teamleader ook het toonaangevende evenement Work Smarter, waar
ondernemers de kans krijgen met elkaar in dialoog te gaan en nieuwe inzichten op te doen rond alles
wat betreft digitalisering en innovatie. In 2019 lokte Work Smarter nog meer dan 1.000 bezoekers.
Voor meer info, zie https://public.teamleader.be/nl-be/ en https://public.teamleader.be/nlbe/worksmarter
Over Jaimy by Belfius
Jaimy by Belfius werd in 2018 opgericht als een corporate venture door Belfius Insurance en Boston
consulting group – Digital Ventures. Beide bedrijven lanceerden een digitaal platform/online
marktplaats voor renovatiewerken als antwoord op de nieuwe uitdagingen in de verzekeringssector.
Sinds eind 2019 is Jaimy ook te vinden in de app van Belfius Bank en wordt de service ook daar
geïntegreerd in andere digitale toepassingen en processen. De voordelen van dit platform op
nationale schaal zijn duidelijk: tijdwinst genereren en klanten centraal zetten.
Jaimy zoekt de meest gekwalificeerde vakman onder zijn 2.500 aangesloten aannemers, en de
huiseigenaars ontvangen gratis en zonder verplichting tot drie verschillende offertes van deze erkende
vakmannen.
Voor meer info zie: https://pro.jaimy.be/ of www.jaimy.be

Over Belfius Bank en Verzekeringen
Belfius Bank en Verzekeringen is een bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering. Het
oefent zijn commerciële activiteiten in België uit in drie kerndomeinen: retail en commercial banking,
financiële dienstverlening aan de openbare sector en aan ondernemingen, en verzekeringen. Belfius
Bank & Verzekeringen kan bogen op 150 jaar ervaring in de openbare sector en 50 jaar ervaring in
het segment van particuliere klanten. De onderneming is via de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij (FPIM) volledig in handen van de Belgische staat.
Voor meer info zie: www.belfius.be
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