
Hoe teamwork  
& slimme tools je omzet 
(én je leven) verbeteren
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VAN PRODUCT 
TOT PLATFORM

Groei is uitdagend voor elke onderneming, zeker een kleine. Toch blijft het eigen 
aan ondernemen. Misschien hoef je niet voortdurend je zaken uit te breiden, 
maar toch moet je in zekere mate groeien om de boel winstgevend én werkbaar te 
houden.

Bij Teamleader weten we iets van groei. De afgelopen 3 jaar staken we de grens 
over naar Nederland, Duitsland en Spanje. Onderweg breidde ons team uit van 3 
tot 56 mensen. We konden natuurlijk niet alles zelf blijven doen.

Niet dat we het niet hebben geprobeerd. In het prille begin deed een handjevol 
mensen alles. We spraken niet van back-end, front-end of UX: de ontwikkeling van 
onze tool was een duo-onderneming. Handleidingen schrijven ging hand in hand 
met het regelen van salesmeetings: één iemand deed dat. En die had de telefoon 
toch al vast, dus waarom niet wat customer service erbovenop?

Zelf was ik zowel Teamleaders eerste verkoper als de eerste designer. Wist je dat? 
In geen van beide blonk ik uit, maar het werkte. Tot het niet meer werkte.

Dankzij een aantal welkome investeringen konden we gelukkig fantastische 
mensen aannemen. Sommigen al experts in hun beroep, anderen hebben nog 
vanalles al doende geleerd. Wie nog steeds aan ons verhaal meeschrijft, heeft één 
ding gemeen: een “growth mindset”.

Met vallen en opstaan leerden ook wij heel wat. Hoe je met teamwork sommige 
klussen beter en sneller klaart, maar ook hoe niet elke taak de voordelen plukt van 
samenwerken. Hoe je verbazende resultaten haalt in groep, maar evenzeer hoe 
nadelig beperkte individuele vrijheid is.

Die opgedane kennis wordt weerspiegeld in onze software: wij begrijpen workflows. 
Soms werk je alleen, soms samen. Het meeste werk overstijgt afdelingen en raakt 
het hele bedrijf.

Daarom is Teamleader geen eiland. Het is een tool die samenwerkt met andere 
tools. Nauwelijks grenzen, weinig beperkingen, sterk geïntegreerd: door intuïtief en 
flexibel te zijn, kan het de ruggengraat vormen voor elke onderneming om zichzelf 
op te bouwen.

Beschouw Teamleader niet als gewoon een product. Beschouw het als een 
platform voor je hele workflow.

Jeroen De Wit
CEO Teamleader
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DE WETENSCHAP 
ACHTER TEAMWORK

1

“Vele handen maken licht werk.” Het spreekwoord is bekend en de betekenis 
vrij duidelijk. Laten we er dieper op ingaan. Wat wij ons afvragen:  

Wat zegt de wetenschap over de impact van teams  
op het werk?

De theorie

Van de werkvloer tot wetenschap en kunst, tal van voorbeelden bewijzen dat 
teamwork een gelaagd verhaal is.

Voorbeelden waar het van pas komt:

• Front-end developer + UX specialist + designer:  
 maken samen een hoogst functionele website die er goed uitziet en  
 makkelijk te navigeren is

• Bioloog + chemicus:  
 ontwikkelen nieuwe medicijnen aan de hand van bio-indicatoren of  
 combineren bodemscheikunde met duurzame landbouw

• Architect + burgerlijk ingenieur:  
 ontwerpen en bouwen esthetisch verantwoorde structuren die ook aan  
 de juiste veiligheidsnormen voldoen

• “Pair programming”:  
 de ene programmeur schrijft code, de ander kijkt ze na terwijl ze wordt  
 ingevoerd

Voorbeelden waar je individueel beter af bent:

• Zakelijke beslissingen maken:  
 groepsinput is dan wel democratisch, beslissingen maken gaat sneller  
 en makkelijker alleen dan in groep

• Individueel programmeren:  
 de standaard in softwareontwikkeling, want niet elk duo is  
 complementair en de voordelen van pair programming verminderen als  
 de basiscode goed gekend is

• Designers:  
 verschillende stijlen en manieren van werken gaan niet altijd samen en  
 belemmeren soms zelfs creativiteit

• Kunstenaars:  
 verschillende visies en ideeën zorgen soms voor onsamenhangende  
 kunst
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Ook de wetenschappelijke theorie achter samenwerken is niet helemaal 
concreet.

Eerst is er De Wet van Metcalfe: de waarde van een netwerk neemt 
kwadratisch toe met het aantal aangesloten apparaten.

Vervolgens is er ook De Wet van Reed: de waarde voor elk individu binnen 
een netwerk neemt exponentieel toe met elk nieuw lid van het netwerk.

Maar er is ook het principe dat de voordelen van individueel werk voorspelt 
voor afzonderlijke, concrete taken: de waarde van een deelnemer neemt 
disproportioneel af met elke extra persoon die bijdraagt aan een project, 
idee of innovatie (een afleiding van de wiskundige begrippen machtsfuncties 
en  schaalinvariantie).

Wat betekent dat in algemene termen?

 
 

JA, teams zijn ontzettend handig voor samengestelde taken,  
 diepgaande projecten en andere complexe ondernemingen.


 

NEE, wanneer één competent persoon een taak tot een goed einde  
 kan brengen, heeft het niet altijd zin om ze als groep aan te pakken.

Empirisch bewijs

Voor productie-omgevingen is er helder empirisch bewijs dat teamwork de 
productiviteit omhoog kan drijven.

In de Koret kledingfabriek, bijvoorbeeld, waar productie op 3 jaar tijd 
verschoof van individuele targets naar groepstargets, steeg de productiviteit 
met gemiddeld 14%.

Maar wat met kenniswerkers en niet-productieomgevingen?  
Kijk maar eens naar:

• Marketingafdelingen

• Salesteams

• Creatieve teams

• Software-ontwikkelaars

• Projectteams

• Technische support/klantendiensten

Ook hier onderstreept wetenschappelijk research de positieve effecten van 
teamwork. Mensen verbeteren hun skills, kennis en vaardigheden door in 
team te werken (Froebel & Marchington, 2005), met verbeterde prestaties, 
meer productiviteit en hoger probleemoplossend vermogen tot gevolg 
(Cohen & Bailey, 1999). De vraag blijft:

Hoe maak je deze getalenteerde mensen  
tot een effectief & productief team?
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MET WAT VOOR SAMEN-
WERKING KRIJG JE  
ELKE DAG TE MAKEN?
Teamwork is universeel. Ongeacht de organisatievorm wordt er in elk bedrijf 
samengewerkt op tal van manieren.

Intern 

• Binnen het departement: ondanks verschillende achtergronden  
 (ontwerpers en copywriters) en specialisaties (interne vs externe sales)  
 of aparte taken (programmeurs die verschillende features  
 ontwikkelen) wordt naar dezelfde of gelijkaardige doelen gewerkt.

• Buiten het departement: verschillende departementen hebben  
 andere doelen maar ondersteunen elkaar voor grotere  
 organisatorische doelen: marketing verzamelt leads voor sales,  
 productontwikkelaars hebben marketing nodig voor de lancering, die  
 weer ondersteund wordt door IT en customer service, enz.

• Management-medewerker: klein of groot, elk bedrijf heeft belissers.  
 Hoeveel treden de bedrijfsladder ook telt, samenwerking tussen  
 management en medewerkers is van universeel belang voor het  
 bepalen én uitvoeren van strategie, roadmapping en leiderschap.

2

Teams bestaan uit mensen, niet uit robots, die kunnen verschillen in leeftijd, nation-
aliteit, opleidingsniveau, ambitie en tijd in dienst. Vooral in projectteams waar leden 
radicaal verschillende vaardigheden hebben, is dit erg waarschijnlijk.

Margaret A. Neale, professor Organisatiecultuur aan de Stanford Graduate School of 
Business, stelt dat diversiteit van functionele expertise, opleiding of persoonlijkheid 
prestatiebevorderend kan werken door de creatieve of probleemoplossende vaar-
digheden van een groep te verhogen.

HOMOGENE TEAMS LEIDEN TOT

 

sterkere prestaties bij 
(eenduidige) groepstaken

minder diverse ideeën

meer samenhang  
& minder conflicten

minder innovatie

makkelijkere coördinatie
neiging tot ontwijken 

van conflicten

HETEROGENE TEAMS LEIDEN TOT

 

meer diverse denkpistes moeilijkere besluitvorming

sterkere prestaties bij 
complexe projecten

problematische coördinatie

meer creativiteit meer conflicten

HOMOGENE VS. HETEROGENE TEAMS

De ergste soort groep in een 
organisatie die innovatief 
en creatief wil zijn, is er een 
waarin iedereen op elkaar 
lijkt en te goed met elkaar 
opschiet.

“MARGARET 
A. NEALE
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Extern

• Samenwerking met de klant: komt in elk bedrijf voor, al wordt het  
 niet altijd zo herkend. Een product-marktcombinatie is gebaseerd op  
 de behoeften van de klant. Input en feedback van klanten voedt  
 moderne, sociale marketing. Interacties met de klantendienst  
 versterkt je product en service. En misschien het beste voorbeeld:  
 klantgebaseerde projecten.

• Adviseurs, mentors, consultants: komen van pas voor nieuwe  
 perspectieven, bepaalde expertise en relevante ervaring, of gewoon als  
 langetermijnsinvestering. Desondanks ontbreekt het externen soms  
 aan diepgaande kennis van interne dynamieken of de dagelijkse  
 workflow.

• Administratieve en organisatorische samenwerking: Apart te  
 beklemtonen omdat elke werknemer, team of departement er mee  
 te maken krijgt. Wie behandelt lonen en verzekeringen? Of verlofdagen  
 en ziektes? Wie wijst tijd en middelen toe? Correcte administratie  
 vormt de link tussen departementen en is dus een basisvereiste voor  
 vlotte samenwerking.

• Leveranciers: Productgerichte bedrijven, of dienstverlenende  
 die afhangen van een (toe)leveringsketen, werken nauw samen met  
 leveranciers. Goede relaties op dat vlak waarborgen vertrouwen en  
 verhogen efficiëntie, van verlaagde kosten tot stabiele voorraden en  
 flexibiliteit.

Het woord “workflow” mag gerust in het vet in élk zakelijk lexicon. Nagenoeg 
al het werk dat binnen een bedrijf wordt uitgevoerd, elk proces dat 
plaatsvindt, vloeit doorheen de organisatie en beïnvloedt een ander proces. 
Optimale samenwerking is dus van immens belang.

Niet voor niets toont onderzoek in diverse sectoren aan dat 96% van 1400 
geïnterviewde medewerkers mislukkingen op het werk wijt aan een gebrek 
aan samenwerking en slechte communicatie.

Slimme ondernemers weten dat natuurlijk, omwille van die ene cruciale 
business resource: informatie.

“Iedereen is beter af met een helder begrip van het ‘waarom’ achter belissingen. Wanneer de reden achter 
een beslissing niet wordt gedeeld, kan de beslissing willekeurig en egoïstisch lijken. Anders gezegd, 
het kan overkomen alsof ze wordt genomen in het belang van de beslisser, niet in het belang van de 
organisatie.” 

 – Werkstrateeg Nilofer Merchant

Klantgebaseerde projecten 
staan of vallen met wederzijds 
begrip en heldere communi-
catie. Anders open je de deur 
voor frustrerende aanpassin-
gen, late of minder goede pro-
jecten, enorme overheads, 
ontevreden klanten en reputa-
tieschade.
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Elke moderne onderneming drijft op informatie: start-ups, KMO’s, grote 
bedrijven, product- of servicegerichte ondernemingen, enzovoort. De vlotte 
doorstroming van informatie vormt de basis voor intelligente beslissingen, 
houdt kosten in de hand en spaart tijd en (dubbel) werk uit.

En er is een overvloed aan informatie om mee te werken:

• Klantgegevens

• Verkoopcijfers

• Procesinformatie

• Sectorinformatie

• Data over concurrenten

• Marktonderzoek

• Documentatie van interne processen

• Financiële en personeelsinformatie

Snelle gegevenstoegang houdt de bal aan het rollen 
en helpt bedrijven competitief te blijven. Als die 
gegevenstoegang vertraagt, beginnen de problemen.

Daarbovenop kunnen zakelijke expansie, interne verdeeldheid of simpelweg 
flexibel werken de dingen bemoeilijken. Kort samengevat: moderne teams 
moeten data en werk kunnen delen, waar en wanneer dan ook. Barrières 
benadelen een bedrijf enorm. Als tijd geld is, dan wordt zoeken naar 
informatie al gauw erg duur.

Gelukkig hebben bedrijven met een digitale mindset heel wat opties binnen 
handbereik die een serieuze ROI garanderen op vlak van gestroomlijnde 
workflows en optimaal samenwerken.

• Project management software

• File sharing-oplossingen

• Cloud-platformen

• Virtuele/videoconferenties

• Geïntegreerde/mobiele CRM

• Digitale kalenders/agenda’s

• Cross-app workflow tools

INFORMATIE: VAN KRITIEK 
BELANG VOOR MODERNE 
SAMENWERKING

3



ZET JE TEAM AAN HET 
WERK: EEN STAP-VOOR-
STAP GIDS
Ondertussen zou het duidelijk moeten zijn: samenwerking & teamwork zijn 
overal. En als je het goed aanpakt, leidt dat tot topresultaten en sterkere 
individuele prestaties:

• hoger probleemoplossend vermogen en creatievere ideeën

• hogere snelheid, meer efficiëntie en effectiviteit

• sterkere producten en diensten afgestemd op de nood van de klant

• meer voldoening door wederzijdse steun en gedeelde doelen

Door goede samenwerking tussen collega’s en teams trek je de beste 
talenten aan en hou je ze ook vast, en zo creëer je een hoogst performante 
organisatie die flexibel is, efficiënt en vooral winstgevend (Conti & Kleiner, 
2003). En daar streeft elk bedrijf naar.

Daarnaast tonen de soms complexe workflows van een moderne 
onderneming, klein of groot, dat samenwerking zowel van mensen als van 
technologie afhangt.

De duidelijke volgende stap: van start gaan met het opbouwen, analyseren 
en bijsturen van jouw team(s).

STEL JEZELF DE VRAAG: HOE WERKEN WIJ?

1. Wie zit er in mijn team(s)? Wie leidt ze? Wat  
 voor karaktertypes?

2. Wat zijn de verschillende rollen en taken en  
 hoe zijn ze gedefinieerd?

3. Wat voor tools worden er gebruikt?

4. Wat voor barrières bestaan er tussen  
 mensen en teams?

5. Wat zijn de doelstellingen en milestones?

6. Hoe worden conflicten aangepakt?

Coming together is a 
beginning, keeping together 
is progress, and working 
together is success.

“ HENRY FORD

4

9

Bruce Tuckman definieerde de 4 stadia van groepsontwikkeling 
als forming, norming, storming and performing. Hij vond ze alle 
vier essentieel voor teams om te groeien, problemen aan te pa-
kken, ze op te lossen en uiteindelijk tot optimale resultaten te 
komen. Onthoud: een conflictvrije werkomgeving bestaat niet.  
– lees het artikel

Om te bepalen in welk sta-
dium ontwikkelende teams 
zitten, compileerde Susan A. 
Wheelan een handige check-
list met 25 vragen in haar boek 
“Creative Effective Teams”  
– lees het artikel

http://hrweb.mit.edu/learning-development/learning-topics/teams/articles/stages-development
https://magicofteams.files.wordpress.com/2011/04/team-performance-checklist.pdf
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Om beter te begrijpen hoe bedrijven omgaan met teamwork en 
samenwerking, gingen we praten met onze klanten, de mensen die dat soort 
uitdagingen elke dag op hun bord krijgen.

Daardoor kan dit ebook, net als onze software, antwoorden
bieden op daadwerkelijk relevante vragen, in plaats van vragen waarvan
wij denken dat ze relevant zijn.

1. Hoe gingen we te werk?

Als startpunt voor ons research gingen we onze Buyer Personas analyseren:

• Wie zijn onze klanten?

• Met wat voor uitdagingen krijgen ze te maken op vlak van  
 samenwerking? 

• Kunnen wij oplossingen bieden voor deze problemen?

Natuurlijk hebben we niet zomaar iets verzonnen: we belden ze op 
met een vragenlijst. Soms gingen we op de koffie. We ondervroegen 35 
van onze klanten en praatten met salesmanagers, CEO’s, oprichters, 
projectmanagers, financieel verantwoordelijken en meer.

Met die basis gingen we User Stories opstellen: korte, simpele 
beschrijvingen verteld vanuit het standpunt van eindgebruikers en klanten. 
Ze beschrijven hun behoeften en wensen op het werk, maar ook in hun 
privéleven.

User stories beginnen meestal met dezelfde formulering:

Als <rol> wil ik <doel/wens> zodat <voordeel>.

Wij wilden specifiek weten wat voor effect teamwork heeft binnen bedrijven 
en wat voor oplossingen onze klanten nodig hebben om efficiënter samen te 
werken. Daarna probeerden we de User Stories te groeperen in terugkerende 
thema’s.

User stories komen van de methodiek van agile software-ontwikkeling en definiëren op die manier de 
functies van software. Met andere woorden: ze geven een tastbare, begrijpelijke vorm aan wat anders zou 
berusten op giswerk of een abstractie.

DE UITDAGINGEN5
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2. Wat waren de resultaten van ons onderzoek?

Teamwork speelt een belangrijke rol in het creëren van een meer effectieve 
en efficiënte onderneming. Want waar streef je als bedrijf naar? Maximale 
productiviteit, groei en succes door een perfecte organisatorische synergie. 

Om die gemeenschappelijke doelen te bereiken, moet je echter verschillende 
stijlen, vaardigheden, talenten en workflows gaan combineren. En dat is 
niet eenvoudig. De belangrijkste uitdagingen uit ons onderzoek vallen in drie 
hoofdcategorieën te verdelen:

Het creëren van effectievere teams - Voorbeelden:
• Als salesmanager  
 Wil ik weten hoe mijn salesmensen zich voelen  
 Zodat ik ze kan helpen om hun targets te behalen

• Als COO 
 Wil ik mijn teams synchroniseren 
 Zodat ze dezelfde doelen nastreven

• Als oprichter  
 Wil ik taken kunnen loslaten  
 Zodat ik het bedrijf vooruit kan helpen

Betere resultaten dankzij betere workflows - Voorbeelden:
• Als CEO  
 Wil ik een team om mee te werken  
 Zodat ik onze omzet kan verdubbelen

• Als projectmanager  
 Wil ik de prestaties van mijn team makkelijk in de gaten houden  
 Zodat projecten altijd op tijd worden afgeleverd

• Als CEO  
 Wil ik heldere communicatie tussen afdelingen  
 Zodat ik een betere workflow kan creëren

Werk/privé-balans en professionele voldoening - Voorbeelden:
• Als moeder  
 Wil ik van thuis kunnen werken  
 Zodat ik bij mijn dochter kan blijven wanneer ze ziek is

• Als CEO  
 Wil ik enkel nog leidinggevende taken  
 Zodat ik meer tijd heb voor mijn privéleven

• Als medewerker  
 Wil ik voldoende afwisseling in mijn takenpakket  
 Zodat ik meer voldoening haal uit mijn job

1

2

3

In The Pocket

“We bakenden eerst onze doel-
en af, hoe we als bedrijf samen-
werken, met een sterke focus 
op collectieve vooruitgang. Dan 
schreven we onze concrete 
werkwijze uit. Met die nuance 
dat er diverse diensten zijn met 
eigen tools en processen. Een 
creatieve ontwikkelaar is geen 
financieel manager, bijvoor-
beeld. Die tools moeten ook 
met elkaar praten, anders kan 
je weer manueel data verslui-
zen, zoals facturen.” 

Jan Deruyck
Business development 
manager

deJuristen

“We hadden iets nodig om de 
controle over onze projecten 
te behouden, en het onderlinge 
overleg te bewaren. Onze Brus-
selse collega’s zien we maar 1 
dag per week, bij de toekom-
stige buitenlandse collega’s 
wordt dat nog minder.”

Karel-Jan Vercruysse
Partner

http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-in-the-pocket-20-systemen-geevalueerd
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-dejuristen
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DE OPLOSSINGEN  
& TOOLS
Eerlijke reflectie over hoe samenwerking binnen jouw bedrijf en/of team 
verloopt, is de eerste stap. Als dat is gebeurd, heb je de basis voor een 
werkomgeving die op elk vlak samenwerking ondersteunt.

Definieer heldere doelen en verbanden zodat iedereen nauw en effectief 
kan samenwerken, en voorzie de juiste tools om die samenwerking te 
ondersteunen. Een aantal tips:

1. Doorbreek barrières & bevorder de workflows

Tegenstrijdige belangen en prioriteiten werken contraproductief. 
Zorg dat het grote plaatje duidelijk is en schep structuren voor 
coöperatie en heldere communicatie.

Door informatie altijd beschikbaar te maken voor wie ze nodig 
heeft, verminder je dan weer de afhankelijkheid van één of twee 
mensen om een taak voor elkaar te krijgen.

HOE? 

→ Combineer verschillende workflows in project management  
 software

→ Wissel data uit aan de hand van geïntegreerde tools

→ Ga op zoek naar archiveerbare, moderne communicatie- en  
 samenwerkingstools.

→ Zorg voor een toegankelijke, centrale database.

2. Bouw een teamgeest & schep vertrouwen

Een bedrijf dat samenwerking omarmt, is er een dat het delen van 
informatie, openheid en vertrouwen ondersteunt. Al is een conflict 
nu en dan onvermijdelijk, toch moeten medewerkers evenveel 
vertrouwen hebben in elkaar als in de organisatie. Dat leidt tot 
grotere betrokkenheid, inzet en verantwoordelijkheidszin.

HOE?

→ Deel klant- en contactgegevens met CRM

→ Deel agenda’s waar mogelijk

6
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3. Delegeer & verdeel het werk

Door te delegeren wijs je verantwoordelijkheid en autoriteit toe 
aan een medewerker. Het is een typevoorbeeld van effectief 
leiderschap dat ruimte laat voor persoonlijke ontplooiing.

HOE?

→ Gebruik e-mailplugins om taken en telefoontjes aan te maken in  
 je CRM

→ Plan die taken, telefoontjes en meetings in door gedeelde  
 agenda’s te gebruiken

→ Maak optimaal gebruik van agenda’s, timetracking en ticketing  
 om het werk te verdelen

Door je medewerkers sterk te zien presteren, versterk je dan weer 
het vertrouwen dat jou toelaat om op andere zaken te focussen.

HOE?

→ Volg salesprestaties op met mobiele CRM

→ Volg projecten op met project management software 

4. Definieer, meet & beheer doelen

Definieer bondige, precieze doelen voor je team. Die doelen moeten 
tegelijk realistisch, urgent, meetbaar én uitdagend zijn. Ze helpen 
je team om gericht te presteren, inclusief die ‘één voor allen, allen 
voor één’-houding die eigen is aan succes. En vergeet niet: door 
prestaties intelligent te meten, krijg je een beter beeld van wat je 
als bedrijf kan afleveren.

HOE?

→ Hou statistieken bij voor sales, deadlines en budgetten en stuur 
bij waar nodig

→ Registreer gewerkte uren om slimme schattingen te maken

5. Beheer conflicten

Gezond conflict is een essentieel onderdeel van performante 
teams. Het wordt veroorzaakt door diezelfde menselijke verschillen 
die heterogene teams soms effectiever en creatiever maken dan 
homogene. Teamleden moeten echter wel open staan voor die 
verschillen en ze niet laten groeien tot uit de kluiten gewassen 
ruzies. Zowel transparantie en communicatie als frequente 
feedbackmomenten kunnen dat tegengaan.

HOE?

→ Vind passende momenten voor een-op-een-gesprekken en 
feedback door agenda’s te delen

→ Sla centraal e-mails, telefoontjes, meetings en andere 
contactmomenten op om misverstanden te vermijden.

Sommige mensen werken doel-
gericht, anderen zijn meer rela-
tiebouwers. Deze beschrijving 
sluit aan bij Karl Smith’s model 
voor het oplossen van conflic-
ten in Teamwork and Project 
Management. Dat model bevat 
een matrix met een lage/hoge 
doelgerichtheid bij een project 
op de ene as, en een lage/hoge 
relatiegerichtheid op de ande-
re as. Je kan het gebruiken om 
een balans te vinden tussen 
doelgerichte presteerders en 
relatiebouwers in elke team-
prestatie.
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Ontdek Teamleader: een geïntegreerde, 
gecentraliseerde en intuïtieve alles-in-één-
oplossing die samenwerking op elk niveau 
ondersteunt.

Als een steeds uitbreidend zakelijk platform ondersteunt Teamleader je 
hele workflow met zijn geïntegreerde CRM, projectmanagement, offertes, 
facturen en ticketing.

Zit een onderdeel van je workflow niet in Teamleader, dan hebben wij er 
een integratie voor. Onze lijst met boekhoudkoppelingen, zelfgebouwde 
cloudplatformen, plugins en veel, heel veel geïntegreerde applicaties is 
daarvan het beste bewijs. 

En dat alles om jou en je team elke dag slimmer te doen werken.

Wat heeft Teamleader precies te bieden?

• Geïntegreerde & mobiele CRM

• Projectmanagement

• Automatische tijdsregistratie

• Gedeelde & gesynchronizeerde agenda’s

• E-mailplugins

• Online facturatie

• Gedetailleerde statistieken

• Heel wat boekhoudkoppelingen

• Online ticketings

• Online offertes

• Voice over IP

• Cloudplatformen

• Heel veel geïntegreerde applicaties

Time To Tango

“Als ondernemer leer je loslat-
en. Sinds Teamleader heb ik 
sommige touwtjes uit handen 
gegeven. Terwijl ik op de baan 
ben sturen mijn vennoten aan 
of bij.”

Thomas Geeraerts
Co-founder

Winewise

“Als er nu een kandidaat-cur-
sist belt, komen zijn gegevens 
meteen in het systeem terecht 
en wordt daar een mailing aan 
gekoppeld. Dankzij de e-mail-
integratie zie ik wie die opent, 
zodat ik alleen de mensen mét 
interesse bel.”

Sybille Troubleyn
Manager

http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-time-to-tango
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-winewise-teamleader-bevestigde-dat-een-goede-website-vanuit-een-databasesysteem-vertrekt-niet-omgekeerd
http://public.teamleader.be/nl/features/third-party-integrations
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Wat voor workflows ondersteunt Teamleader?

VAN MARKETING TOT SALES

Gebruik onze Web2Lead-formulieren op je website om de gegevens van 
leads op te slaan

Stuur die gegevens rechtstreeks naar Teamleader

Verzend nieuwsbrieven via MailChimp of Campaign Monitor naar de leads

Zie meteen wie die nieuwsbrieven opende

Maak voor die leads een segment aan in je CRM

Plan telefoontjes in met de gekwalificeerde leads voor je salesmensen

Verrijk de data van de leads met onze LinkedIn-plugin

Bel nu alleen leads op waarvan je weet dat ze geïnteresseerd zijn

VAN SALES NAAR PROJECTEN

Maak een nieuwe deal aan voor een lead die interesse toont voor een project

Plan mails, telefoontjes en meetings in met die lead voor je salesmensen

Hou al die contactmomenten bij in je CRM

Verwerk zijn wensen en noden in een offerte

Verstuur die offerte vanuit Teamleader

Laat de lead zijn offerte bekijken, downloaden, er feedback op geven en ze 
aanvaarden

Via het personaliseerbare CloudSign-platform

Maak een project aan op basis van een aanvaarde offerte

Definieer de taken en milestones van het project op basis van de offerte

Deel de status van het project via Projectcloud

Geef collega’s, freelancers en de klant de nodige toegang tot het project

VAN SALES NAAR BOEKHOUDING EN SUPPORT

Maak van een deal een offerte

Verstuur die offerte vanuit Teamleader

Laat de lead zijn offerte bekijken, downloaden, er feedback op geven en ze 
aanvaarden

Via het personaliseerbare CloudSign-platform

Laat de klant zijn factuur bekijken via het personaliseerbare Invoicecloud-
platform

En laat ze meteen betalen met hun favoriete methode

Via onze externe betaalservices Mollie of Stripe

Bekijk de status van facturen rechtstreeks in Teamleader

Dankzij een van onze boekhoudkoppelingen

Geef de klant ondersteuning met onze ticketingmodule

…en veel, veel meer.

Maar geloof ons vooral niet op ons woord: lees wat onze klanten te vertellen 
hebben...

{

{

{
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KLANTEN  
AAN HET WOORD

7

DROPSOLID NIGHT SHIFT

CHALLENGERZ

IKON

CHEYN 
TECHNICS

SHOOT 
PHOTOGRAPHY

QUBRIK

THE VIDEO 
FACTORY

Dominique De Cooman
Co-founder 

“Koppelingen helpen 
aardig: Google Apps, 
Dropbox, Trendstop en 
Octopus, een efficiënt 
pakket dat onze 
boekhouder onder zachte 
dwang installeerde.”

Jean-Michel Teerlinck
Co-founder 

“Communicatie verloopt 
direct, ook met onze 
regionale ambassadeurs 
die zelf hun deals maken. 
Vroeger bleek het lastig 
onze werkstructuur – met 
Dropbox en Excel - aan 
hen op te leggen, nu is 
alles gecentraliseerd.”

Raf Hectors
Mede-eigenaar 

“Time is money. Als 
Peter niet op kantoor 
is volg ik zijn agenda. 
We trekken regelmatig 
statistieken, zoals het 
aantal wagens dat we 
dit jaar onderhandelden. 
En de targets vertellen 
periodiek hoever we staan 
in onze bereikte ambities, 
en welke deals prioriteit 
verdienen.”

Vicky De Vos
Co-manager 

“Teamleader laat mij 
toe mijn personeel op te 
volgen van overal, zodat ik 
thuis kan werken zonder 
me zorgen te maken.”

Ruben Van den Bossche
Co-Business Manager

“Op amper 4 jaar zijn 
zowel omzet als personeel 
verdubbeld. Toch bleef ik 
alles bolwerken.”

Stijn Windels
Zaakvoerder

“Er liep steeds meer werk 
binnen, maar we werkten 
met papieren dossiers. Nu 
stop ik elk project erin, de 
collega’s krijgen toegang 
en ze houden hun uren 
bij. Makkelijk om nadien 
te peilen of een project 
voldoende opleverde 
tegenover de werklast.”

Danny Anthoons
Co-founder

“We zaten in ons eerste 
kantoortje en hadden er 
net een collega bij. Maar 
ik had geen zicht op zijn 
prospectopvolging. Dus 
zaten we telkens samen 
voor een stand van zaken, 
met de Excellijst in de 
hand. We hadden dringend 
een beter systeem nodig.”

Christophe 
Vandenbussche
CEO

“We weten altijd wie wat 
wanneer deed. Zonder 
dure servers of IT’ers. Zo 
halen onze videoreporters 
makkelijker hun deadlines, 
zelfs op locatie.”

http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-dropsolid
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-night-shift
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-challengerz
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-cheyns-technics
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-shoot-photography-het-is-onze-databank-onze-historiek
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/case-study-qubrik
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-the-video-factory-na-150-testaccounts-was-de-goesting-over-tot-ik-de-teamleader-demo-probeerde
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-dropsolid
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-night-shift
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-challengerz
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-cheyns-technics
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-shoot-photography-het-is-onze-databank-onze-historiek
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/case-study-qubrik
http://public.teamleader.be/nl/the-teamleader-blog/detail/op-bezoek-bij-the-video-factory-na-150-testaccounts-was-de-goesting-over-tot-ik-de-teamleader-demo-probeerde


Beschikbaar voor web, Android, iOS

• Optimale relaties, tevreden klanten

• De makkelijkste weg van offerte naar factuur

• Duidelijke stand van zaken voor elk project

CRM, PROJECTMANAGEMENT, 
OFFERTES EN FACTURATIE IN 
ÉÉN ONLINE TOOL.

KLIK VOOR EEN GRATIS DEMO Ontdek Teamleader

http://public.teamleader.be/nl/nu-uitproberen?utm_source=ebook&utm_medium=direct&utm_campaign=teamwork
http://public.teamleader.be/nl?utm_source=ebook&utm_medium=website&utm_campaign=teamwork

