
user story

Teamleader helpt bedrijven te werken vanuit één centraal platform. Niet langer knoeien met
informatie verspreid over verschillende tools, Excel-bestanden en inboxen, maar efficiënt

samenwerken met collega’s. Zo krijg je meer gedaan, en heb je minder gedoe.

Grootste uitdagingen

Resultaten

Beste oplossing

Workflow

Sector MarketingWie Get Hooked Team 13 mensen

Net als de rest van Nederland 
kreeg Get Hooked te maken 
met het verplichte thuiswerken 
in 2020. “In maart en april 
2020 werkten we heel 
ongestructureerd, we wisten niet 
wat ons overkwam!”

Duidelijke registratie Inzicht in cijfers

Teamleader helpt ons enorm met de digitale ondersteuning 
van de projectcommunicatie als je niet naast elkaar kunt 
zitten.

“Waar stopt de 
verantwoordelijkheid van de 
een en waar begint de rol van 
de ander? De rolverdeling is 
überhaupt een uitdaging, want 
hoeveel tijd is er nodig om 
bepaalde taken uit te voeren?”

Roy Steenbakkers en zijn collega’s 
vinden ook interessante cijfers 
terug in Teamleader. “Met deze 
work management tool kunnen we 
projecten tot in de puntjes beheren. 
We weten precies wat er nog 
gedaan moet worden en wat de 
winstmarge van ieder project is.”

Het was voor de medewerkers 
van Get Hooked niet altijd duidelijk 
wie verantwoordelijk was voor 
welke taken. “Dit kunnen we alleen 
vaststellen door beter te registreren 
wat we doen. Dit zijn allemaal 
zaken waar we dankzij de juiste 
hulpmiddelen zoals Teamleader 
langzaamaan beter in worden, maar 
het blijft een ‘ongoing proces’.”

Begin 2020 kregen de medewerkers van Get Hooked te maken met een 
verplichting om thuis te werken. “Teamleader helpt ons enorm met de 
digitale ondersteuning van de projectcommunicatie als je niet naast elkaar 
kunt zitten. Je krijgt meer grip op je projecten en inzicht in je plannen. Dat is 
in deze tijd essentieel.” 

Verkopen, factureren en 
organiseren met Teamleader

Eerste contact met lead 
via telefoon

Klantgegevens verwerken 
in Teamleader

Offerte opmaken in 
Teamleader

Factuur opmaken in 
Teamleader en per mail 

versturen

Verloop project bijhouden 
in Teamleader
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Probeer ons twee weken uit. 
Zonder gedoe. Zonder te betalen.

Probeer het gratis Hoe werkt Teamleader?Vervang je papierwinkel vandaag nog en probeer Teamleader twee weken uit. 
Vind je het niks? Geen probleem. Dan betaal je ook niks.

https://signup.teamleader.nl/?utm_medium=referral&utm_source=ebook&utm_campaign=user+story&utm_content=get+hooked
https://www.teamleader.nl/functie?utm_medium=referral&utm_source=ebook&utm_campaign=user+story&utm_content=get+hooked

