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“Door onze backoffice uit te besteden
aan PRO besparen we veel tijd en geld.”

K

- Bas van Hout

Metaalkanjers
vertelt
Metaalkanjers is specialist in het invullen van
vacatures in de metaal(bewerking)industrie, van cnc
frezer tot bedrijfsleider en van fijnmechanica tot
scheepsbouw. In Den Bosch is het kantoor van
Metaalkanjers gevestigd, maar het bedrijf werkt en
werft door het hele land.
Op het moment dat Metaalkanjers werd opgericht,
hadden de directeurs en broers Thijs en Bas van Hout
al besloten hun backoffice uit te besteden. PRO
Backoffice Services was hierin de dienstverlening die ze
al kende en vertrouwden via hun andere bedrijf Steamz.
Thijs en Bas van Hout lichten in deze klantcase hun
visie toe op het uitbesteden van hun backoffice. Zo
vertellen zij ook over de tijd- en kostenbesparing, het
hebben van een kennispartner met betrekking tot weten regelgeving, het minimaliseren van werkgeversrisico’s
en het ontzorgen op meerdere vlakken.

PRO Backoffice Services is een dienstverlening van PRO
Payroll, waarmee intermediairs geen omkijken meer
hebben naar hun backofficeprocessen, zoals
administratie, facturatie en debiteurenbeheer. Op alle
communicatie-uitingen wordt het logo van de
intermediair gebruikt, wel zo duidelijk voor de klant. Een
intermediair houdt door PRO Backoffice Services tijd
over om te focussen op omzetverhogende processen en
weet zeker dat alles netjes wordt geregeld.
Focus op de corebusiness
“Onze corebusiness is het vinden en enthousiasmeren
van de beste kandidaat die op dat moment beschikbaar
is voor de desbetreffende functie. We hebben hiernaast
niet de tijd om alle administratie en wet- en regelgeving
bij te houden”, vertelt Bas van Hout. Continuïteit speelt
hierbij ook een rol voor Metaalkanjers: “We willen niet
afhankelijk zijn van een collega die de administratie voor
zijn rekening neemt, wanneer diegene uitvalt door ziekte
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“Wanneer we vragen hebben
rondom wet- en regelgeving kunnen we
altijd terecht bij Sanne of Marleen.”
- Thijs van Hout

of verlof, zitten wij met een probleem. Bij PRO hebben we de
garantie dat de verloning altijd op tijd en goed verloopt.”
Bij de oprichting van Metaalkanjers hoefden de broers niet lang
na te denken om PRO Backoffice Services in te zetten. Ze
kenden de dienstverlening en mensen van PRO namelijk al
langer via hun andere bedrijf ‘Steamz’. “Bij Steamz merkten we
al dat we door het uitbesteden van de backoffice veel tijd en
kosten besparen en wij tegelijkertijd onze focus kunnen blijven
leggen op onze corebusiness.”
PRO Backoffice Services weet een partij zoals Metaalkanjers
dus goed aan te vullen en in hun behoefte te voorzien:
Metaalkanjers doet de ‘frontoffice’ voor hun opdrachtgevers
(hun corebusiness), het zoeken en vinden van mensen, PRO
verzorgt voor hen de backoffice (onze corebusiness), zoals
administratie, het bijhouden en delen van wet- en regelgeving,
advies omtrent contractering, et cetera.
Kennispartner
“Als we vragen hebben rondom wet- en regelgeving kunnen
we altijd terecht bij Sanne of Marleen (medewerkers frontoffice
van PRO). Volgens ons zijn dit overigens ook de juiste mensen
op de juiste plek”, vertelt Thijs. “Zo had een medewerker van
ons laatst een vraag over het bruto en nettoloon. Ik had voor
hem niet het antwoord klaarliggen, maar Marleen wel. Door
Marleen snel even op te kunnen bellen, scheelt dit mij veel
uitzoekwerk en ontvangt de medewerker gegarandeerd het
juiste antwoord.” Naast PRO als ‘vraagbaak’ ziet Metaalkanjers
PRO ook als ‘sparringspartner’. Indien de vraag er is, denken
de medewerkers van PRO Backoffice Services graag mee over
onder andere de juiste factor welke de juiste marge weergeeft,
welke constructie aansluit bij de betreffende arbeidssituatie en

met welke regels rekening gehouden moet worden.
Vanuit de opdrachtgever
Bij PRO spreken we over een ‘driehoeksrelatie’ met de
opdrachtgever, intermediair en PRO, waarbij PRO de
zogenoemde backoffice verzorgt. Deze samenwerking met
PRO kan de intermediair, maar ook de opdrachtgever
voordelen en mogelijkheden bieden. Zo kan er gebruik
gemaakt worden van de kennis, de continuïteit en de
zorgvuldigheid van PRO. We vroegen ook aan Thijs en Bas
hoe opdrachtgevers de samenwerking met PRO Backoffice
Services ervaren: “Opdrachtgevers hebben goede
ervaringen met onze samenwerking met PRO. Wij zijn zelf
vooral degenen die met PRO communiceren. De
opdrachtgever blijft één van ons als contactpersoon
houden. Voor de nodige kennis over bijvoorbeeld wet- en
regelgeving kunnen wij voor de opdrachtgever altijd bij PRO
terecht, en dat is inderdaad voor beide partijen een
voordeel. Wij kunnen snel schakelen met PRO, waardoor
een opdrachtgever met vragen niet lang hoeft te wachten
op een antwoord.”
Samenwerking met PRO Backoffice Services
Zowel Thijs als Bas van Hout geven aan PRO Backoffice
Services aan te kunnen bevelen bij andere intermediairs, dit
hebben ze zelfs al wel eens gedaan. “De samenwerking
verloopt goed, de dienstverlening is goed en we zien PRO
als een betrouwbare en deskundige partner met korte lijnen.
PRO vormt als het ware een verlengstuk van onze
bedrijfsvoering. Als er een probleem is, lost PRO dit voor
ons op. We zijn dus erg tevreden over PRO, en wanneer dit
over een bepaald punt niet zo is, melden we dit bij PRO en
wordt hier vanuit hen ook vrijwel meteen iets mee gedaan.”
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Geen omkijken meer naar backofficeprocessen

Volledig ontzorgend
Door uw backoffice uit te besteden, bent u
geen tijd kwijt aan de loonadministratie,
contractbeheer en aanverwante zaken.
Daardoor bespaart u kosten en tijd die u
kunt besteden aan omzetverhogende zaken.

De voordelen voor
Metaalkanjers

Zekerheid voor u en uw opdrachtgevers
PRO Backoffice Services is NEN-4400-1
gecertificeerd en is ABU-lid. Door uw
backoffice uit te besteden, voldoet uw
onderneming meteen aan de strengste
kwaliteitseisen en -normen.

Geen zorgen om debiteuren
Bij het uitbesteden van uw administratieve
taken hoort ook het debiteurenbeheer. Wij
factureren naar uw opdrachtgevers en
betalen uw marge op vaste momenten aan
u uit.

Ook uw backoffice uitbesteden?
Neem contact op met PRO Backoffice Services

PRO Backoffice Services ondersteunt intermediairs bij de
gehele backoffice . Alle administratieve handelingen alsmede
de risico’s nemen wij over van onze klant. Afhankelijk van de
situatie adviseren wij ook over de juiste contractvorm en
hebben wij voor u de antwoorden op alle vragen omtrent
werkgeverschap en wet- en regelgeving.
Klanttevredenheid bij PRO
PRO vindt het belangrijk dat de klant tevreden is.
Jaarlijks houden zij een tevredenheidsonderzoek onder meer
dan 250 afnemende ondernemers. Afgelopen jaar ontving
PRO een tevredenheidscijfer van 8,7.

8,7
Kijk voor meer informatie op www.backoffice-services.nl
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