
Intelligente matching
in de cloud
Zodat jij je kunt focussen op de dingen die belangrijk zijn.
Meer persoonlijk contact en een business die groeit.



Kort en bondig.
Likewise.ly is ons antwoord op de krapte binnen de arbeidsmarkt. Met 

innovatieve technologische ontwikkelingen laten we een nieuw geluid 

horen. Recruitment hoeft geen eenzijdig en onpersoonlijk proces te zijn. 

Integendeel. Persoonlijk contact wordt juist steeds belangrijker in een 

wereld die gedigitaliseerd is.

Met onze op maat gemaakte SaaS-oplossing en ons geavanceerde algoritme 

automatiseren we jouw processen. Niet alleen regelen we het maken van 

de match, maar ook bijvoorbeeld een complete sollicitatieprocedure. Wij 

geloven in een recruitment-tool waarmee de mens en technologie collega’s 

worden. Zo houd jij tijd over voor de belangrijke zaken. Welke? We vertellen 

het je! 

Wat behandelen wij?

›  Een nieuw tijdperk.

›  Innovatie.

›  Persoonlijk contact.

›  Intelligentie.

›  New business.

›  Een kop koffie.

Wat is Likewise.ly?
Laten we starten met een introductie.



Hé. Hallo.
Kan jij ze vinden, die geschikte kandidaten voor al die beschikbare jobs? Of 

merk jij ook dat er een krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan? Dat geschikte 

kandidaten niet langer voor het oprapen liggen? En dat de traditionele 

recruitmentstrategie niet meer werkt? Dat merkten wij nou ook!

We streven natuurlijk allemaal hetzelfde doel na: de juiste persoon 

koppelen aan de juiste opdracht. Hoe je dat doet? Door recruitment naar 

een nieuw tijdperk te tillen, geloven we dat er helemaal geen krapte op de 

arbeidsmarkt hoeft te zijn. Dat klinkt niet alleen mooi. Het is ook heel mooi. 

Het speelveld.
Een speelveld waar het matchen van kandidaten en jobs volledig 

geautomatiseerd kan worden. Een speelveld waar meer ruimte ontstaat voor 

een persoonlijke benadering. En een speelveld waar aandacht geschonken 

kan worden aan nieuw talent.

Klinkt als toekomstmuziek? Zeker niet. Bij Likewise.ly maken wij gebruik 

van een geavanceerde SaaS-oplossing waarbij alles op een intuïtieve 

wijze samenkomt. De kandidaat zoekt naar een nieuwe job met behulp 

van een gepersonaliseerde app en jij ziet de beschikbare kandidaten direct 

verschijnen in jouw database. Klinkt simpel. En dat is het ook.

Door het matchen en een groot deel van het sollicitatieproces te 

automatiseren, bieden we organisaties de kans om de focus op andere 

zaken te leggen. Zaken die het onderhouden van relaties, het uitbouwen van 

je business en efficiënt werken alleen maar ten goede komen.

Een nieuw tijdperk.
In een wereld die steeds digitaler wordt.



Innoveren of afhaken.
Recruitment kan een taaie markt zijn. Nog altijd is er veel vertrouwen in 

gedateerde werkwijzen, zoals het plaatsen van vacatures in een traditionele 

vacaturebank. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie 

voor de toekomst. De tijd van achterover hangen en wachten tot de juiste 

kandidaat binnen komt wandelen is voorbij.

Schrik niet, achterover hangen kan nog altijd. Maar wel op een iets andere 

manier…

Brainstorm even met ons mee. We kijken naar jouw recruitment-proces. 

Aan de voorkant voegen we een cloud oplossing toe. Toegankelijk voor 

intern én extern. Klinkt handig. Want zo koppelen we eenvoudig jouw 

proces aan een CRM. Is dat alles? Nee, tuurlijk niet. Link bijvoorbeeld 

ook je planningssoftware aan de cloud. Of wat te denken van je 

verloningssystemen? De mogelijkheden zijn eindeloos, maar het 

belangrijkste blijft: gemak dient de mens. 

Onderaan de streep.
Wat levert het op? Tijd en ruimte. Wanneer je processen gestroomlijnd lopen, 

heeft dit automatisch effect op je marges. Efficiëntie = kostenbesparend. En 

een fikse kostenbesparing levert direct mogelijkheden op. Om bijvoorbeeld 

je mannetje te staan in de moordende concurrentie binnen de recruitment. 

En door je te onderscheiden van je concurrenten, val je op. We kunnen het 

optelsommetje verder voor je invullen, maar je begrijpt waar we naartoe 

willen. Door aan de achterkant je zaken volledig op orde te hebben, kan jij de 

focus leggen op je onderscheiden in de markt.

Innovatie
Mens en technologie gaan hand in hand.



Get personal.
Ja, we kennen de angst die er aan automatisering en technologie kleeft. 

En nee, we vervangen geen mensen door robots. Integendeel. Met onze 

automatisering maken we processen eenvoudiger en efficiënter. Waardoor 

er meer tijd overblijft voor belangrijke zaken. Zoals persoonlijk contact. 

Maak het verschil.
Want persoonlijk contact is wat het verschil maakt in deze digitale wereld. 

Het is hetgeen wat jou onderscheidt van de rest. En dat lukt alleen wanneer 

je jouw processen zo doeltreffend mogelijk inricht.

Houd tijd over om in gesprek te gaan met je kandidaten, je partners en 

flex-collega’s. Niet over koetjes en kalfjes, maar echt inhoudelijk. Wat drijft 

ze? Welke doelen stellen ze voor zichzelf en welke rol kan jij daarin spelen? 

Investeer tijd in begeleiding en bouw een duurzame relatie op. Op de 

achtergrond lopen je overige werkzaamheden ondertussen geautomatiseerd 

door. Het koppelen van kandidaten aan vacatures? Cv’s doorspitten? Geen 

omkijken meer naar. Je wordt ontzorgd zodat je tijd hebt voor waardevolle 

dingen.

Safety first.
Ook op het gebied van veiligheid en privacy spelen we in op de 

laatste ontwikkelingen. Tijdens het werven gebruiken we gevoelige 

persoonsgegevens. Vanzelfsprekend is het noodzakelijk om hier zorgvuldig 

mee om te gaan. We nemen vergaande maatregelen om deze data en 

cloud te beschermen. Daarnaast heb je de data altijd in eigen beheer. Met 

Likewise.ly voldoe je aan alle AVG voorschriften.Persoonlijk contact.
Meer tijd voor begeleiding van jouw klanten.



Match made in heaven.
Even terug naar de oorsprong. Een van de voornaamste doelstellingen blijft 

nog altijd het vinden van de juiste persoon bij een opdracht. Dat we hierbij 

bouwen op automatisering mag inmiddels geen verrassing meer zijn.

Wij vertrouwen op ons algoritme. Laat technologie voor je matchen! Met 

deze slimme manier van werken is het mogelijk kandidaten te werven op 

basis van opleiding, werkervaring, vaardigheden en andere gebruikelijke 

criteria. Wat ons echter uniek maakt, is dat we ook oog hebben voor 

karaktereigenschappen en de bedrijfscultuur. Die combinatie van soft- en 

hard skills zorgt voor een volledig beeld van een kandidaat en opdracht. Wij 

zetten in op een match voor de lange termijn. En dan moet alles kloppen. 

Gelijkheid voor iedereen!
En bij ons klopt het. Vooral doordat we gebruik maken van de soft- en hard 

skills. Er wordt niet geselecteerd op leeftijd, geslacht of nationaliteit. Het 

gaat om de kwaliteiten van een kandidaat. Met deze input verbindt onze 

software de lijntjes. Verschijnt er een nieuwe opdracht in je overzicht? De 

juiste geïnteresseerden worden automatisch gekoppeld en voor je het weet 

zit je met een geschikte kandidaat om de tafel.

Maar een match is nog geen klik. Likewise.ly is ontwikkeld om persoonlijk 

contact binnen de recruitment te stimuleren. Dus investeer je tijd in je 

kandidaten, klanten of flex-collega’s. Investeer gecreëerde ruimte in het 

opbouwen van verstandhoudingen en langdurige relaties. Zo tillen we 

recruitment samen naar een hoger niveau.

Intelligentie
Laat ons matching algoritme voor je werken.



Laat je business groeien.
Ok, resumé. We hebben je laten zien wat Likewise.ly kan betekenen op het 

gebied van efficiëntie, positionering binnen de markt, kostenbesparing en 

relatiemanagement. Dit alles heeft een belangrijk gevolg: het laten groeien 

van jouw onderneming. Hoe? Komt ie.

Haal meer uit je opgebouwde klantenbestand door meer voor je klanten te 

kunnen doen. Of het nu gaat om het aanbieden van aanvullende diensten of 

juist dat extra persoonlijke contact. Wij ondersteunen je bij het optimaliseren 

van je verstandhoudingen. Aan jou de taak daar iets moois mee te doen. 

Want tevreden opdrachtgevers staat gelijk aan een groeiende business.

Meer tijd betekent ook ruimte om jezelf en je onderneming te ontwikkelen. 

Wellicht is er in je dienstenpakket ruimte voor een handige uitbreiding en 

kan je inspelen op trends in de markt? Het gegeven dat je tijd en ruimte hebt 

om hier je licht op te laten schijnen is al pure winst.

Last but not least, koppel met collega’s die Likewise.ly gebruiken. Op deze 

manier is het mogelijk om in een markt waar kandidaten niet voor het 

oprapen liggen toch de openstaande vacatures in te vullen. Dit is een win-

win situatie. Meer tevreden klanten en een hoger rendement. 

Oog voor nieuw talent.
Bouw talentpools op. Nu het vinden van geschikte werknemers 

geautomatiseerd is, heb je de kans om op een eerder moment te acteren: 

zoeken naar potentiële kandidaten. Talentvolle werknemers waar je op 

voorhand een relatie mee kunt opbouwen zodat je je database aanvult en 

verrijkt. Met Likewise.ly zijn de mogelijkheden eindeloos. Jij beslist hoe je 

onze software gebruikt en met welk doel.
New business
Focus op nieuwe kandidaten en opdrachten.



Goed verhaal toch?
Onze succesformule mag dan misschien wel geheim lijken, dat is het 

natuurlijk niet. Wij delen graag onze kennis met je. Daarom ben je altijd 

welkom om een kijkje te nemen in ons innovatieve kantoor. Hier kunnen we 

nog beter uitleggen en laten zien wat de kracht van Likewise.ly is.

We nemen graag de tijd voor je om je uit te leggen wat Likewise.ly voor jou 

kan betekenen. Want dát we iets voor je kunnen betekenen, is een feit.

Interesse in een op maat gemaakt verhaal? Laat het ons weten!

Een kop koffie?
Onze deur staat altijd open!

Likewise.ly. Met slimme technologie helpen we jou verder.

  Stuur een mail naar hello@likewise.ly

  Bel ons op 085-0060500

  Stuur een berichtje met Facebook Messenger

  Stuur een berichtje op WhatsApp

mailto:hello@likewise.ly
tel:0850060500
www.messenger.com/t/Likewise.ly
https://wa.me/31642770416?text=Hey%20Likewise.ly,%20ik%20heb%20een%20vraag%20…

