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Feiten in het kort

Bedrijf
Flex Impact  

www.flex-impact.nl

Flexkrachten  
> 100

Branche   
Uitzendbureau in de logistiek, techniek, productie en seismiek

Oplossing die Oak levert
Geen omkijken meer naar administratieve zaken zoals contractbeheer, 

ziekteverzuim en cao-wijzigingen.

Waarom Oak?
Persoonlijk contact met een vast aanspreekpunt

Ontzorging op maat

Flexibiliteit 

Snelle communicatie

Transparante dienstverlening

Over Flex Impact

Flex Impact, een uitzendbureau in Zwolle, zorgt al 13 jaar 
ervoor dat mensen aan de slag kunnen in de logistiek, techniek, 
productie en seismiek.  

Met flink wat kennis over de uitzendwereld op zak zijn Geert Knol en 

Jeroen Bouma in 2008 samen Flex Impact begonnen en inmiddels zijn 

er meer dan honderd flexkrachten via hun uitzendbureau aan het werk. 

Ze zijn een echte lokale speler die zich vooral focust op werkzoekenden 

die binnen een straal van ± 35 km rondom Zwolle wonen. 

Oprichters Geert en Jeroen vinden het belangrijk dat de flexkrachten 

behandeld worden als mensen, niet als nummers. “We staan erom 

bekend dat we onze flexkrachten echt erkennen. Dit houdt in dat we ze 

niet alleen helpen met het vinden van werk, maar ook op persoonlijk 

vlak, zoals het regelen van bepaalde documenten of het vinden van 

onderdak. Onze krachten vinden dit superfijn en we horen vaak dat dit 

een van de belangrijkste punten is waarom ze kiezen voor ons.” 

https://www.flex-impact.nl/
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De uitdaging en oplossing

Flex Impact wil alle tijd en aandacht aan de flexkrachten kunnen 

besteden. Ze willen werkzoekenden volop stimuleren in het vinden 

van de juiste baan. Daarom hebben ze geen tijd om ook nog allerlei 

administratieve zaken bij te houden.  

Oak biedt precies de diensten die wij zelf niet kunnen doen of 

waarvoor we geen tijd hebben. Daarom kiezen we ervoor om het 

werkgeverschap volledig uit te besteden. Zo begeleidt en ontzorgt 

Oak ons bij contractbeheer, ziekteverzuim én we worden op de hoogte 

gehouden van alle cao-wijzigingen. 

Daarnaast zijn we meteen op de hoogte van alle wetswijzigingen én 

we zijn aangesloten bij alle ziekteverzekeringen voor onder andere 

onze buitenlandse flexkrachten, zodat we hier zelf ook geen tijd meer 

aan hoeven te besteden. Hierdoor kunnen we ons volledig focussen op 

het matchen van de juiste mensen en weten we tegelijkertijd dat alle 

juridische zaken voor onze krachten goed geregeld zijn.

Jeroen Bouma
Eigenaar Flex Impact

Geert Knol 
Eigenaar Flex Impact
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Maar hoe zijn Geert en Jeroen dan bij Oak terechtgekomen? Vorig jaar 

gingen ze op zoek naar een nieuwe backoffice dienstverlener. Bouma: 

“Na een grondige analyse zijn we uiteindelijk bij Oak terechtgekomen. 

De samenwerking verliep eigenlijk vanaf het eerste moment 

goed. We vinden het belangrijk om een goede klik en transparante 

communicatie te hebben met de mensen waaraan we de backoffice 

uitbesteden. Daarnaast biedt Oak een scherpe prijs voor een excellente 

dienstverlening waarin we veel flexibiliteit hebben. 

We weten dat we voor elke vraag omtrent HR terechtkunnen bij Oak en 

dat ze erg flexibel zijn, want ze zoeken overal een oplossing voor. Juist 

omdat ik altijd een vast aanspreekpunt heb, voelt het heel persoonlijk en 

weet ik precies bij wie ik terechtkan. 

Daarnaast kent Mariëlle, onze vaste contactpersoon, ons ook heel goed. 

Hierdoor kunnen we snel schakelen. Bij andere backoffices hebben 

we in het verleden wel eens meegemaakt dat we steeds met te veel 

verschillende mensen contact hadden, waardoor ze niet goed op de 

hoogte waren van onze behoeftes en de communicatie niet soepel en 

snel verliep. Met een vast aanspreekpunt zoals bij Oak, gebeurt dat niet.

“Het persoonlijke 
contact en het vaste 
aanspreekpunt bij Oak 
zorgt ervoor dat we 
snel kunnen schakelen 
en hierdoor blijft onze 
dienstverlening soepel 
verlopen.”

Jeroen Bouma | Eigenaar Flex Impact
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Over Oak

Als uitzendondernemer wil je waarde opbouwen en de controle 

hebben over wat er binnen jouw organisatie gebeurt. Oak ondersteunt 

je daarbij: Samen organiseren wij alles rondom het bemiddelen van 

flexibel personeel zoals jij dat wilt. Oak regelt daarnaast het contract, de 

plaatsing en de overige administratieve afhandeling, zodat jij met nog 

met plezier onderneemt.

Het is onze missie om samen met onze klanten goed werkgeverschap 

in te vullen. Dit doen we aan de hand van relevante innovaties op het 

gebied van HR. We geven medewerkers vertrouwen en zekerheid op 

het gebied van werk en inkomen. Menselijk kapitaal is het hart van 

iedere organisatie. We zorgen voor medewerkers alsof het onze eigen 

medewerkers zijn.

Wij geloven daarbij in de kracht van de werknemer, iemand die zich 

toewijdt aan een organisatie en een bedrijf karakter geeft. Werknemers 

zijn geen ‘resources’ of nummers. Werknemers zijn onmisbaar en uniek. 

De zorg van medewerkers nemen wij daarom bloedserieus.
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