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Feiten in het kort

Bedrijf
MB Bemiddeling

Flexkrachten  
± 30 in Nederland

Branche   
Uitzendbureau in de olie & gas-, industrie-, bouw-, infra-, techniek- en 

energiesector.

Oplossing die Oak HRM levert
De backoffice uitbesteden om zich volledig te kunnen focussen op 

recruitment en het plaatsen van kandidaten. 

Waarom Oak HRM?
Persoonlijk contact

Flexibiliteit 

Ontzorging op maat

Snelle communicatie

Over MB Bemiddeling

MB Bemiddeling is een uitzendbureau in Rotterdam, opgericht in 2017. 

Het uitzendbureau bemiddelt tussen bedrijven en kandidaten van elk 

opleidingsniveau: mbo, hbo en wo. Naast werven en selecteren, kun je bij 

het uitzendbureau ook terecht voor HR-vraagstukken, consultancyadvies, 

detachering en payroll. Bedrijven zoals Energy, Camtech, A. De Reus, Van 

Vulpen en BAM maken momenteel gebruik van deze diensten. 

MB Bemiddeling wordt gerund door Marcel Boer. Hij werkt veel samen 

met andere freelancers uit zijn netwerk, waardoor MB Bemiddeling 

een landelijke dekking heeft. Sterker nog, er kan zelfs van een 

Benelux-dekking gesproken worden. 

Klanten en flexkrachten kunnen voor alle functies terecht bij MB 

Bemiddeling, van ingenieur tot monteur. “Het gaat mij vooral om een 

gelijkwaardige relatie tussen ons als bemiddelaar en de klanten en 

kandidaten. Ik vind het belangrijk dat mensen weten wie ik ben en 

dat ik weet wie mijn kandidaten en klanten zijn. Dit doen we o.a. door 

kandidaten van A tot Z te ondersteunen en door een aantal keer per week 

contact te zoeken en te vragen hoe het gaat. Ze vinden dit heel fijn.”
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De uitdaging en oplossing

Marcel Boer heeft al ruim 23 jaar ervaring in de uitzendbrache en heeft 

in 2017 de stap genomen om te starten met MB Bemiddeling. Juist door 

die jaren ervaring wist hij heel goed wat hij wilde toen hij voor zichzelf 

begon: de backoffice uitbesteden om zich volledig te kunnen focussen 

op recruitment en het plaatsen van kandidaten. 

“Oak HRM is een meedenkende backoffice-partner, het is een 

dynamische organisatie die 24/7 voor je klaarstaat. Als ik mijn 

vaste contactpersonen bel, wordt er snel geschakeld en dit vind ik 

heel belangrijk. Het is bij Oak HRM niet dat het op één vaste manier 

allemaal moet gebeuren, maar het systeem waarin de portaal staat 

wordt per organisatie ingericht naar wens. Ook wordt er samen met 

andere klanten van Oak HRM gekeken hoe deze portaal nog beter 

ingericht kan worden. Deze flexibiliteit en het persoonlijke contact 

vind ik echt onderscheidend voor Oak HRM ten opzichte van andere 

backofficebureaus. En ik vind het fijn dat het portaal waarin we werken 

heel goed en duidelijk is ingericht, want dit miste ik namelijk bij mijn 

vorige backofficepartners."

Marcel Boer
Eigenaar MB Bemiddeling
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Marcel Boer kwam bij Oak HRM terecht door zijn netwerk in te zetten.  

“Ik zat eerst bij een andere backofficepartner, maar deze ging failliet. 

Toen heb ik gebruikgemaakt van mijn netwerk en ben ik binnen 

no-time overgestapt naar Oak HRM. Dit is ook het enige bedrijf waar 

ik momenteel mijn backoffice aan uitbesteed, omdat ik het gewoon 

ontzettend fijn vind om één vaste contactpersoon te hebben. Daarnaast 

kan ik met Oak HRM heel goed sparren en is het echt een gevoel van 

samen ondernemen.” 

“De flexibiliteit en het 
persoonlijke contact vind 
ik echt onderscheidend 
voor Oak HRM ten 
opzichte van andere
backofficebureaus”

Marcel Boer | Eigenaar MB Bemiddeling
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Over Oak HRM

Als uitzendondernemer wil je waarde opbouwen en de controle hebben 

over wat er binnen jouw organisatie gebeurt. Oak HRM ondersteunt je 

daarbij: Samen organiseren wij alles rondom het bemiddelen van flexibel 

personeel zoals jij dat wilt. Oak HRM 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.


