Brussel, 20 augustus 2019

Baticrea en Jaimy by Belfius helpen samen startende vaklui
professioneel te groeien

Een lekkende kraan vervangen, een zolder isoleren of een fris likje verf in de woonkamer? Een
goede vakman of -vrouw die snel en voor een redelijke prijs kan langskomen voor een
herstelling of renovatie, is niet altijd gemakkelijk te vinden voor een particulier. En dat terwijl er
– soms naast de deur – pas opgeleide jonge ondernemers staan te trappelen om aan de bak te
komen… Om hen op weg te helpen, slaan Jaimy by Belfius en de Brusselse activiteitencoöperatie Baticrea de handen in elkaar. Doel: gekwalificeerde starters in de bouw- en
renovatiesector toegang geven tot een pool van bestekaanvragen van potentiële klanten in hun
streek, en op die manier vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.
Deze samenwerking tussen Baticrea (een Brusselse activiteitencoöperatie van JobYourself) en Jaimy
(het onlineplatform van Belfius) is de logica zelve, van a tot z”, zegt Filip Monbaliu,
ondernemingscoach bij Baticrea. “Het samenwerkingsakkoord dat vandaag getekend werd zal een
dertigtal jonge en startende ondernemers een geweldige duw in de rug geven. Baticrea zorgt voor de
nodige opleiding en begeleiding van de beginnende stielman of -vrouw. En Jaimy brengt hen in
virtueel contact met klanten die op zoek zijn naar een gekwalificeerde professional. Een duidelijke winwinsituatie voor iedereen!”

Nooit meer moeten zoeken naar een vakman
Door de werken die via Jaimy werden uitgevoerd, helpt Belfius die jonge ondernemers aan
naamsbekendheid en onlineherkenning op zijn platform. Maar ook de klanten varen er wel bij. “Veel
particulieren vinden moeilijk een gediplomeerd en erkend vakman voor een herstelling of renovatie in
hun huis of appartement”, aldus Christophe Nottebaert (CEO Jaimy). “Zeker als het een kleine of
dringende opdracht betreft. Daar willen wij met Jaimy iets aan doen. Mensen posten hun aanvraag
gratis op ons platform en wij gaan meteen op zoek naar de meest geschikte stielman in onze
database met aangesloten vaklui. Alle aanvragen op Jaimy worden eerst gecheckt en gevalideerd,
waarna onze klantendienst het dossier opvolgt en de particulier op de hoogte houdt.”
Digitale bancaire innovatie ten dienste van de lokale economie
Sinds een vijftal jaar zet Baticrea volop in op ondersteuning van startende ondernemers in de bouwen renovatiesector. Daar komt heel wat bij kijken: technische opleiding, boekhouding, administratie,
communicatie en marketing. “Vooral dat laatste is voor veel starters een ernstige hinderpaal bij het
zoeken en vinden van nieuwe klanten. Omdat ze nog geen naamsbekendheid hebben. Klanten
werven vereist specifieke kennis en/of extra investeringen, waardoor verrassend veel starters er na
een tijdje de brui aan geven, ook al zijn ze gemotiveerd en gekwalificeerd”, legt Filip Monbaliu de
vinger op de wonde.
Belfius Bank & Verzekeringen heeft het onlineplatform Jaimy ontwikkeld als extra service voor
particulieren én vaklui. Hoe werkt Jaimy? De stielman of -vrouw schrijft zich in, stelt zijn voorkeuren in
(regio, specialiteit, …) en kan vrijwel meteen opdrachten van klanten in zijn/haar regio bekijken. Als ze
een klantenopdracht interessant vinden, betalen ze een kleine som om de contactgegevens van de
klant op te halen. Op die manier kunnen gemotiveerde loodgieters, elektriciens, schilders, …
gemakkelijk onverwachte gaten in hun planning opvullen en extra lokale werven in hun buurt vinden,
of op korte termijn hun klantenbestand uitbouwen tegen geringe marketingkosten”, zo besluit
Christophe Nottebaert.
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