Persoonlijk contact, digitalisering en efficiëntie

TIMBEZO B.V.
Timbezo B.V. is een modern kantoor dat gespecialiseerd is in administraties, jaarrekeningen en belastingaangiftes.
Althans dit doet het bord aan het bedrijfspand in Kaatsheuvel vermoeden. Maar Timbezo kan veel meer betekenen
voor de klant. Johan Timmermans, een oude rot in het vak en Elly Heijl, jong en dynamisch, vertellen over hun
succesvolle start en snelle personele uitbreiding in het afgelopen jaar. Die groei is mede te danken aan mond tot
mond reclame.
Service
‘Als de klant ons vraagt: ‘Wat kunnen jullie voor mij doen?’,
dan beantwoorden wij die vraag altijd met een wedervraag:
‘Wat wilt u dat wij voor u doen?’ Wij draaien het om en
bekijken het vraagstuk vanuit het perspectief van de klant.
Ons serviceniveau ligt hoog. Uitstekende bereikbaarheid
is belangrijk. Iedere medewerker heeft een rechtstreeks
mobiel telefoonnummer. De bereikbaarheid gaat verder
dan de 9 tot 5 standaard. Ook via WhatsApp kan de klant
ons bereiken. Bij ons kom je niet eerst bij een secretaresse of
in een telefonische wachtrij terecht. De lijntjes zijn bewust
kort en dat komt het serviceniveau zeker ten goede.’
Diensten
‘Er is veel behoefte aan onze diensten. Wij zijn boekhouders
met een sterke fiscale, juridische en bedrijfseconomische
expertise. Daarnaast komen wij ook allebei uit het bedrijfs
leven en zien wij al vrij snel waar de behoefte van de klant
ligt. Wij stemmen ons aanbod af op de klant. Je kunt jaarlijks
van onze diensten gebruik maken, bijvoorbeeld tijdens de
bespreking van de jaarafrekening. Maar ook wekelijks,
dan verzorgt de klant zelf zijn facturatie en verzorgen wij
de gehele administratie. Wij werken bij voorkeur op
abonnementsbasis tegen een vast bedrag per maand.
Hier vallen ook kortdurende adviezen in en krijg je niet voor
ieder telefoontje een rekening. Jaarrekeningen, de gehele
administratie, btw-aangiftes en loonadministratie, wij bieden
het hele pakket. Vanzelfsprekend zijn wij lid van het Register
van Belastingadviseurs.’
Monitoren
‘Wij gaan regelmatig in gesprek met onze klanten over de
stand van zaken. Dan bekijken we de cijfers en bespreken de
kansen en eventuele risico’s die er liggen. Wij monitoren de
bedrijfsvoering en kijken bijvoorbeeld naar de omzet per m2
en het financiële plaatje voor de toekomst. Wij gaan verder
dan alleen de administratie en de jaarrekening. Wij dragen
opties aan en adviseren. Wij begeleiden ook bedrijfs
overnames en -opvolging, zowel fiscaal, juridisch als bedrijfs
economisch.’
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Automatisering
‘De administraties zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd.
Om deze digitalisering te optimaliseren, koppelen wij
systemen van de klant met boekhoudpakketten.
Mocht die koppeling niet standaard zijn, dan laten wij
deze door onze IT-specialist bouwen. Wij werken ook veel
met apps. Een goed voorbeeld daarvan is het plaatsen
van loonstroken in een app. Werknemers kunnen deze
loonstroken in de beveiligde omgeving van deze app
ophalen. Zo kan de werkgever ook nog eens genieten
van een vrije zondag zonder overbodige administratie!
Opvallend is dat we steeds digitaler zijn, maar de klant
steeds vaker spreken. Vanwege de digitalisering is er
gewoon meer tijd om ons te richten op het persoonlijke
contact met de klant.’
Overstappen
‘Wanneer klanten overstappen van het ene naar het
andere kantoor, wordt er vaak gedacht dat dit het beste
met ingang van 1 januari gedaan kan worden. Wij zien
echter een overstap halverwege het jaar niet als een
obstakel. Bestanden en administraties kunnen eenvoudig
worden overgezet op onze systemen, zodat wij naadloos
verder kunnen gaan. Dit geldt ook voor de loonadministratie.
Wanneer je bij ons klant bent, weet je waar je aan toe bent.
Je bent ieder moment op de hoogte van je bedrijfs
resultaten, het is altijd up-to-date.’
Toekomst
Over een paar jaar gaat Elly Timbezo zelfstandig leiden
en zal Johan met pensioen gaan. ‘Wij zijn een enthousiast
team met een gedegen fiscale, juridische, administratieve
en digitale expertise. Wij hebben klanten in diverse sectoren
en uiteenlopend van één tot 150 medewerkers en van e
20.000 tot e 30 miljoen omzet. Wij willen de komende vier
jaar nog verder doorgroeien, naar een personeelsbezetting
van ongeveer 10 medewerkers. We zijn trots op onze aanpak
en de hoge klanttevredenheid. Spreekt onze aanpak u aan?
Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend,
oriënterend gesprek.’
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