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Seesing Flex 
In het zonnetje gezet Mirjam Fokkink 

HEMA 

 

Waarom heb je de bewuste 
keuze gemaakt om vracht-
wagenchauffeur te worden? 

Het was tijd voor een nieuwe 

uitdaging! Ik werkte ruim 15 jaar 

als banketbakker bij diverse 

kleine bakkerijen. Ik had gesolli-

citeerd bij een aantal transport-

bedrijven, maar al snel kwam ik 

erachter dat ik weinig kans 

maakte om ergens binnen te 

komen met alleen een C-rijbewijs 

voor de bakwagen.  

Hoe ben je in contact 
gekomen met Seesing Flex? 

Ik had goede berichten gehoord 

en verhalen gelezen over Seesing 

Flex. Daarom heb ik me in mei 

2017 ingeschreven voor 

chauffeurswerk. Zij hadden direct 

een aantal mogelijkheden om als 

bakwagenchauffeur aan het werk  

te gaan. Ze hebben mij 

in contact gebracht 

met de HEMA. Vanaf 

juni mocht ik, tijdens 

de vakantieperiode, 

inspringen als bak-

wagenchauffeur. 

Je had al je 
rijbewijs C en Code 
95. Hoe ging dat? 
En heb je dat zelf 
bekostigd? 

Begin 2017 heb ik mijn 

C-rijbewijs gehaald en  

zelf betaald. Dit was een bewuste 

keuze, zodat ik niet gebonden zou 

zijn aan een langdurige 

opleidingsovereenkomst bij een 

transportbedrijf.  

 

In september 2020 heb ik via 

Seesing Flex mijn rijbewijs CE 

behaald, in 1x! Zij gaven mij de 

mogelijkheid en het vertrouwen 

om de stap te maken naar CE-

chauffeur zonder een langdurige 

opleidingsovereenkomst. Dit 

kwam perfect uit want de HEMA 

had in die tijd een chauffeur nodig 

die met de oplegger de grond-

stoffen voor de bakkerij kon 

ophalen in Almere.   

Nu ben je een volwaardig 
getrainde en gewaardeerde 
CE-chauffeur. Hoe voelt dat? 

Dat voelt echt super fijn! Ik ben 

maximaal en flexibel inzetbaar op 

alle werkzaamheden binnen de 

HEMA. De waardering is enorm 

en ik heb op deze manier tóch 

mijn droom waar kunnen maken. 

Ik ben heel blij met de kans die ik 

heb gekregen en ik denk dat ik 

bewezen heb dat ik het werk 

aankan.  

Alweer bijna 3,5 jaar 
werkzaam bij de HEMA. Hoe 
bevalt het? 

Ja, 3,5 jaar alweer! De tijd vliegt 

voorbij als je plezier in het werk 

hebt en fijne collega's. De sfeer is 

heel goed onderling, zowel onder  

de chauffeurs als bij de collega's 

die in de bakkerij werken. 

Hoe is de waardering vanuit 
de HEMA en Seesing Flex? 

Ik wil Seesing Flex nogmaals 

bedanken voor het vertrouwen in 

mij en voor de kans die ik heb 

gekregen om te laten zien wat ik 

kan. Ook de nieuwe Code 95 

wordt volledig voor mij geregeld 

en betaald door Seesing Flex. Als 

ik op kantoor ben, is de sfeer 

altijd leuk en gezellig! Ik voel mij 

echt gewaardeerd en ben 

dankbaar dat Seesing Flex 

geïnvesteerd heeft in mijn CE- 

rijbewijs! 
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