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"Zo simpel mogelijk 
houden"
Klantcase ANB over de koppeling met OneLinQ



Whitepaper: Hoe maak je het verschil als werkgever?

Aardig wat handelingen en tijd besparen

“Mijn collega’s zeggen wel eens: ‘Als we bij jou het woord Loket.nl laten vallen, gaan je 
oogjes glinsteren’. En dat is niet voor niets”, vertelt Suzan van Beurden, 
Salarisadministrateur bij ANB. Als ervaren Loket.nl gebruiker kent Suzan alle ins en 
outs van de applicatie. “Wat ik bijvoorbeeld erg fijn vind, is dat je eenvoudig online 
kunt samenwerken met je klant. Wat wij zien, kan de klant ook zien. Daarnaast hoef je 
zelf weinig te onderhouden in de applicatie, daar zorgt Loket.nl voor. En wil ik toch 
een grondslag aanpassen of een fonds aanmaken? Dan kan dat gewoon.”
 
Om klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, probeert Suzan de mogelijkheden van 
Loket.nl optimaal te benutten. “Toen ik hoorde van de nieuwe koppeling met OneLinQ 
om betalingen nog eenvoudiger te doen, ben ik direct gaan informeren. We deden de 
betalingen voor klanten nog steeds via Equens. Ik heb toen een prijsvergelijking 
gemaakt en we hebben Paul Hagens van OneLinQ uitgenodigd om hier meer over te 
vertellen”, legt Suzan uit.

Klantcase: ANB over de koppeling met OneLinQ

De koppeling tussen Loket.nl en OneLinQ zorgt ervoor dat salarisbetalingen en 
loonafdrachten automatisch opgehaald worden uit Loket.nl en verstuurd worden naar 
de bank. “Het is heel simpel. In OneLinQ log je in, je gaat naar de betreffende betaling, 
zegt wanneer de betaaldatum moet zijn, keurt de betaling goed en je bent klaar. Het 
downloaden en inlezen van SEPA bestanden is hiermee verleden tijd”, zegt Suzan. 
Paul Hagens, Commercial Director bij OneLinQ, voegt toe: “Je bespaart er aardig wat 
handelingen mee. Uit een onderzoek dat we hebben uitgevoerd, blijkt dat 
ondernemers onnodig veel tijd kwijt zijn aan het doen van de betalingen. Door gebruik 
te maken van OneLinQ kun je aanzienlijk wat tijd besparen.”
 



Bepaal wie wat mag zien

In OneLinQ kun je daarnaast rechten toewijzen aan verschillende personen. Wil je 
bepaalde medewerkers betalingen laten goedkeuren, maar mogen zij bijvoorbeeld 
alleen het totaalbedrag zien en niet alle netto salarissen van iedereen? “Dat kun je 
heel makkelijk instellen door een vinkje aan of uit te zetten. Zo gepiept! Echt een fijne 
mogelijkheid. Ik heb bijvoorbeeld ook een klant die zegt dat hij de loonstroken 
voorafgaand aan de betaling al lang een keer heeft bekeken en bij het goedkeuren van 
de betaling niet nogmaals de salarissen van alle medewerkers hoeft te zien. Dan heeft 
het ook geen toegevoegde waarde om het wel te tonen. Zo simpel mogelijk houden”, 
aldus Suzan.
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Dat Suzan zo te spreken is over Loket.nl en OneLinQ zit hem echter niet alleen in de 
werking van de applicaties. Het is meer dan dat. “Als ik een restaurant binnenstap, 
wil ik goed bediend worden. Ik kan nog zo lekker gegeten hebben, maar als de service 
niet goed is, kom ik er nooit meer terug. En zo werkt het met alles. Persoonlijke 
service staat bij mij hoog in het vaandel. Het contact met de mensen van zowel 
Loket.nl als OneLinQ is heel goed en persoonlijk. Als ik een vraag heb, kan ik altijd bij 
hen terecht en hebben ze ook echt de kennis in huis om me te voorzien van een 
antwoord. Dat is een fijn gevoel.”
 
Paul vindt het vanzelfsprekend dat Suzan altijd kan bellen als ze ergens tegenaan 
loopt. “Wij vinden een persoonlijke touch heel belangrijk. Toen de koppeling net tot 
stand was, heb ik de eerste klanten, waaronder ANB, ook allemaal persoonlijk 
bezocht. Allereerst om uitleg te geven over OneLinQ, maar ook omdat ik graag van 
hen wil horen waar ze mogelijk tegenaan lopen in het gebruik van de applicatie. Op 
basis van specifieke wensen van gebruikers kunnen we de applicatie nog beter 
maken”, zegt Paul.

Met alleen een goede applicatie ben je er nog niet

Reitseplein 1

5037 AA Tilburg

Postbus 152

5000 AD Tilburg

T. 013-3031600

E. info@loket.nl


