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Dingen waar ik niet
zonder kan

Podio is voor mij het plaform waar ik
met mijn klanten mee samen werk. Het

is het hart van mijn onderneming en
hier bewaar ik alle documenten waar
mee ik met mijn klant aan werk Een

ideale oplossing om remote te werken.

REMOTE WERKEN
Tijdens de corona periode hoorde je iedereen over remote werken. Voor de meeste mensen

betekent remote werken in plaats van op kantoor thuis werken. Voor mij heeft remote
werken een hele andere lading. 5 jaar geleden ben ik begonnen om de gehele financiële

administraties van mijn ondernemingen online te zetten. Waarom zal je je afvragen? Omdat
ik waar ter wereld te allen tijde bij mijn gegevens wil kunnen. Zodat ik als er een vraag

gesteld wordt door de accountant of er een document nodig is ik dit altijd kan benaderen.
Daarom kan ik ook deel van de tijd vanuit Spanje werken zonder dat dit problemen geeft. 

Wil jij hier meer over weten, neem  gerust contact met mij op.



Tech Tip
Heb jij al eens  goed gekeken naar
jouw e-mail structuur en hoe je je

e-mail stroom beter kan beheren? Met
een aantal simpele oplossingen kan je
je e-mail stroom veel beter beheersen.
Meer weten neem contact met mij op.

OVER
Veel zelfstandige ondernemers laten zich afleiden van hun core business. De facturen moeten

worden verstuurd, er moet nog wat op social media. Je website moet eigenlijk nog een update maar
je mailbox staat overvol. De telefoon staat roodgloeiend en je bent het overzicht in je agenda kwijt.

Stop hiermee! Door samen te werken met IMBK krijg jij weer de ruimte om je te focussen op je echte
werk. Tijd om te doen waar je goed in bent en blij van wordt. De rest doen wij!

Personal note
Ik vind het fijn om altijd een goed

contact met mijn klanten op te
bouwen. Op deze manier begrijpen we
elkaar snel en loopt de samenwerking

altijd heel plezierig. Daarom plan ik
altijd vooraf een gratis 30 minuten

kennismakingsgesprek in.

GRATIS 30 MINUTEN GESPREK BOEKEN
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https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=19552935&appointmentType=14182743
https://imbk.nl/

