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Met Thinq kan ik
kostbare tijd besparen
Ik kan mijn tijd nu stoppen in leukere dingen
Met Tekstmodel biedt Paula van Gemen organisaties uit
verschillende branches zowel fysieke als online
trainingen in zakelijk schrijven. Ook in haar fysieke
trainingen zit een sterke online component. Zo kunnen
cursisten zich via haar online platform voorbereiden op
een training en na afloop aanvullende modules volgen.

Slimmer boekhouden
Voor haar organisatie ziet Paula een grote toekomst in
online en daarom was ze direct overtuigd toen ze met Thinq
in aanraking kwam: “Ik heb Tekstmodel opgericht, omdat ik
zag dat de behoefte aan online trainingen toenam”, zegt
Paula. “Ik ben overtuigd van de kracht van online en daarom
spreekt het online boekhoudconcept van Thinq me ook zo
aan.”
Paula maakte tot vorig jaar gebruik van de diensten van een
traditionele boekhouder, maar naar haar idee moest dit
allemaal een stuk slimmer kunnen en daarom ging ze
nadenken over andere opties. “Een aantal jaren geleden heb
ik geprobeerd zelf te boekhouden, maar dit verliep niet erg
succesvol omdat ik onvoldoende tijd had om me volledig in
alle wet- en regelgeving te verdiepen. Een compleet online
boekhoudpakket waarmee ik zelf aan de slag moest wilde ik
dan ook niet, maar ik wilde ook niet weer een traditionele
boekhouder.”

Volledig online zonder zorgen
“Het concept van Thinq sprak me direct aan en aan het
begin van het proefabonnement was ik al verkocht. Thinq
was wat ik zocht: een ideale tussenoplossing waarbij
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ik volledig online boekhoud, maar zonder dat ik er zelf naar
om hoef te kijken én toch altijd inzicht heb in mijn cijfers.”

Altijd inzicht in actuele cijfers
Voordat Paula met Thinq werkte, maakte ze haar facturen in
Word en hield ze een overzicht bij in Excel. “Ik had hierdoor
een beperkt inzicht en moest mijn boekhouder bellen met
vragen hoe ik er daadwerkelijk financieel voor stond. Met
Thinq heb ik via Mijn Thinq altijd en overal toegang tot mijn
cijfers. De documenten die ik online aanlever, worden direct
door de medewerkers van Thinq geboekt. Ook kan ik in het
factuurprogramma van Thinq eenvoudig facturen maken,
door de bankkoppeling zien welke facturen door mijn klanten
betaald zijn en direct zien wie ik een betalingsherinnering
moet sturen. Dit werkt een stuk slimmer, is minder
foutgevoelig en het bespaart me heel veel tijd op mijn
administratie. Tijd is kostbaar en zo kan ik mijn tijd stoppen
in leukere dingen.”

“Thinq is een ideale
boekhoudoplossing voor
mij. Online boekhouden
zonder hier zelf naar om
te kijken.” Paula van Gemen

Complete belastingaangifte geregeld
Naast het inzicht in de financiële cijfers en het gemak van
het factuurprogramma van Thinq verzorgt Thinq ook de
belastingaangiften van Tekstmodel. “Thinq regelt mijn
belastingaangifte en heeft voor mij ook met terugwerkende
kracht de aangifte inkomstenbelasting over 2014 gedaan. Ik
kon eenvoudig al mijn overzichten en bestanden digitaal
aanleveren en het team heeft de volledige aangifte verzorgd.
Dit verliep erg soepel. Nu mijn cijfers van vorig jaar in de
bedrijfsmonitor in Mijn Thinq staan, kan ik mijn omzet van dit
jaar ook eenvoudig vergelijken met die van vorig jaar. Dit
geeft weer extra inzicht.”

Paula is sinds 2002 trainer
en copywriter. Als trainer
begeleidt ze professionals in
het schrijven van betere
teksten, zoals offertes,
brieven en rapporten. Als
copywriter vertaalt ze
complexe zaken naar
'gewonemensentaal'. Ze
werkt onder andere voor
BKR, het Nibud en de Rabobank.
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Paula van Gemen woont sinds september 2012 in Duitsland,
maar werkt in Nederland. “Het wonen in het buitenland heeft
consequenties voor de belastingaangifte. Ook hier houdt
Thinq rekening mee.”

Persoonlijk en professioneel
Doordat Paula van Gemen dagelijks bezig is met
klantvriendelijkheid en effectief communiceren, is zij hier in
de keuze van haar leveranciers ook erg alert op: “Vanaf het
eerste contact met het Thinq-team had ik direct vertrouwen.
Ondanks dat het een volledig online concept is, is de
klantbenadering persoonlijk en erg professioneel. Het
contact met het team is erg goed. Ik communiceer met name
per mail en via Mijn Thinq. En als het echt dringend is, kan ik
direct telefonisch of via de chat mijn vraag stellen.”
“Ook kom ik met Thinq niet voor verassingen te staan. Ik
betaal maandelijks een vast bedrag en hoef me bij de factuur
geen zorgen te maken om aanvullende kosten. Thinq past
qua waardes en uitstraling bij Tekstmodel. Dat werkt prettig.”
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