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PERSBERICHT  
  

Recruitment Backoffice kiest voor innovatie 
met RecruitNow en Cockpit ATS 
  
Het commerciële proces effectiever inrichten voor intermediairs, dat is lekker werken 
volgens Recruitment Backoffice. Om hieraan bij te dragen is gekozen voor Cockpit, 
het ATS van RecruitNow. En die is nu live.   
 

 
 
Jeroen Wijninga (RecruitNow) en Richard Philips (Recruitment Backoffice) schudden elkaar de hand op afstand. 
Foto: Kim Schreuder 

 
Vooroplopen in de branche   
Recruitment Backoffice heeft als doel om intermediairs maximaal te ontzorgen in hun 
uitzendonderneming. Zo kunnen zij zich volledig focussen op hun core business: het binden 
en verbinden van mensen en daarmee het realiseren van marge. Om dat te bereiken wil de 
backoffice partner uit Kampen de beste backoffice dienstverlening kunnen bieden.   
  
Tot op heden deed de backoffice partner dat door de complete backoffice uit handen van 
hun klanten te nemen. Maar daar stopt het niet, want binnenkort kunnen klanten ook gebruik 
maken van recruitment software Cockpit van RecruitNow. 
 
Richard Philips, commercieel directeur Recruitment Backoffice: “Om onze intermediairs 
lekker te kunnen laten werken, willen wij de beste backoffice dienstverlening bieden. We 
willen toonaangevend zijn. Vooroplopen in (digitale) ontwikkelingen in de uitzendbranche en 
onze klanten daar maximaal in faciliteren.”   
  
Een gedeelde visie en innovatie   
Na uitgebreid marktonderzoek door Philips en zijn team is de keuze gevallen op 
RecruitNow. Goede software die aansluit bij de doelstellingen is belangrijk, maar een goede 
match en gedeelde visie met de leverancier is dat ook. RecruitNow en Recruitment 
Backoffice richten zich beiden op innoveren qua digitale ontwikkelingen en geloven dat ze 
samen verder komen dan alleen.   
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Philips: “RecruitNow biedt betrouwbare oplossingen die op eenvoudige wijze ondersteunen 
in het complexe online recruitment proces. Dit is precies wat de uitzendbranche nodig heeft 
om verder te komen en dé reden dat we hebben gekozen voor de oplossingen 
van RecruitNow.”  
 
André Polderman, CEO RecruitNow sluit zich daarbij aan: “We zijn ontzettend blij met deze 
samenwerking. We leveren niet alleen de nodige software, maar gaan een (h)echte 
strategische samenwerking aan. Met de Multi Client Edition van Cockpit helpen we klanten 
van Recruitment Backoffice om een grote stap in de digitalisering van hun uitzendproces te 
maken en daar zijn wij trots op.”   
  
Ontzorgen op meerdere manieren  
De oplossing waarvoor Recruitment Backoffice specifiek gekozen heeft, is Cockpit Multi 
Client Edition. Een editie van Cockpit, speciaal ontwikkeld voor backoffice dienstverleners. 
Recruitment Backoffice is de eerste klant die tekent voor deze editie in combinatie met het 
Easyflex backoffice systeem. 
 
Recruitment Backoffice verwacht hiermee de dienstverlening te versterken en klanten 
te ontzorgen op meerdere manieren. Cockpit zorgt voor de best mogelijke centralisering 
van alle communicatie. Het benut alle beschikbare data optimaal, wat uiteindelijk hogere 
tevredenheid, een efficiënter proces én meer business oplevert.  
  
“De samenwerking met RecruitNow stelt Recruitment Backoffice in staat om het commerciële 
proces voor intermediairs tot wel 40% effectiever in te richten. Hierdoor ontstaan nog sneller 
de beste matches, wat resulteert in duurzame relaties en meer plezier in ieders dagelijkse 
werkzaamheden”, aldus Richard Philips.  
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Noot voor de redactie  
  
Over Recruitment Backoffice  
Recruitment Backoffice is dé gespecialiseerde backofficepartner voor uitzendbureaus, met 
NEN 4400-1-, ABU- en VCU-certificering. Recruitment Backoffice wil door de beste 
backoffice dienstverlening, uitzendondernemers in hun kracht zetten en daarmee plezier 
(terug)geven in het werk. Meer informatie op RecruitmentBackoffice.nl. 
  
Perscontact Recruitment Backoffice  
Richard Philips, commercieel directeur  
rphilips@RecruitmentBackoffice.nl, +31 6 52 722 072  
  
Over RecruitNow  
RecruitNow laat haar klanten sneller groeien door meer kansen te benutten. Hoe wij dat 
doen? Door onze klanten te helpen met de digitale strategie, de implementatie van onze 
vooruitstrevende oplossingen en met inzichten die vanuit het platform en alle data worden 
verkregen. Zo worden onze klanten futureproof: online, digitaal en compliant. Met als 
resultaat een efficiëntere organisatie, een sneller proces en grotere groei. Dit doen we voor 
ruim 65 uitzendbureaus, werving- & selectiebureaus en detacheerders. Meer informatie 
op recruitnow.nl. 
  
Perscontact RecruitNow  
André Polderman, CEO  
andre.polderman@recruitnow.nl, +31 6 224 00 908  
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