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D aarom neemt VAST. die rol graag 
op zich en zorgen zij ervoor dat de 
juiste kandidaten en werkgevers 

aan elkaar worden voorgesteld. En opmer-
kelijk genoeg is een uitstekend cv hierin niet 
‘leading’. Sabine vervolgt: ”We kijken en 
luisteren vooral naar de persoon die tegen-
over ons zit om te achterhalen of diegene bij 
het desbetreffende bedrijf en zijn cultuur 
past. De ervaring van onze mensen en hun 
kennis van de markt zorgen ervoor dat wij 
hierin zeer bedreven zijn. Het tot stand 
brengen van de matches wordt gedaan door 
ervaren branchespecialisten uit de Achter-
hoek. Elk van hen bemiddelt voor vacatures 
binnen zijn of haar specifieke branche. 
Bovendien is en blijft VAST. gelieerd aan 
Seesing Flex, waardoor we tevens gebruik 
kunnen maken van elkaars netwerk, kennis 
en ervaring. Kortom, een uitstekende basis 
om nog meer Achterhoekers aan een (nieu-
we) baan te helpen.”

Seesing Flex Leert!
In het pand aan de A18 is ook het opleidings-
centrum ‘Seesing Flex Leert!’ gevestigd. 
“Hier leiden wij onder meer flexkrachten 
op voor bedrijven als JCL, Rabelink Logistics 
en Royal Fassin. Chauffeurs volgen er 
bijvoorbeeld hun beroepsgerichte cursussen 
die nodig zijn voor behoud van hun 
Code 95, maar kandidaten uit de logistiek 

kunnen er ook hun hef- of reachtruckcer-
tificaat behalen. We hebben hiervoor de 
beschikking over een moderne cursus-
ruimte, een eigen vrachtwagen, een hef- en 
reachtruck, evenals een magazijnruimte 
waarin met stellingen en goederen de prak-
tijksituatie realistisch is nagebootst.”

Uitdagende tijden
Seesing Flex en VAST. zijn onderdeel van de 
Flexfamily, waaronder ook Fides, Aelbers, 
Marquette en Flexfactory vallen. Tijdens ons 
gesprek blikt ze kort terug op het afgelopen 
halfjaar: “Het was een uitdagende tijd. Zo 
hebben we, naast Seesing Flex Leert!, ook  
Seesing Flex Ontwikkelt opgezet. Bedrijven 
hadden namelijk veel vragen over regelin-
gen als NOW en NOW2. Maar ook met be-
trekking tot loopbaanbegeleiding voor werk-
nemers die, ten gevolge van corona, op zoek 
moeten naar een andere baan. In dit soort 
situaties zijn we altijd adviserend en een 
verlengstuk van de HR-afdeling van onze 
opdrachtgevers. Daarnaast hebben we sinds 
dit jaar voor het eerst een in-huis-vestiging 
bij onze opdrachtgever Kaemingk in Aalten. 
Bij dit internationale bedrijf voor decoratie 
in huis en tuin, zijn fulltime twee interce-
dentes het aanspreekpunt voor de ruim 125 
uitzendkrachten die daar via ons werkzaam 
zijn. We willen dit concept op den duur ook 
bij andere opdrachtgevers gaan uitrollen.”

Shirtsponsor De Graafschap
Kers op de taart is het shirtsponsorschap 
van De Graafschap seizoen 2020-2021. 
Sabine: “Seesing Flex en De Graafschap, dat 
is hetzelfde DNA. Ik ben zo trots op deze 
sponsordeal. Mijn man en kinderen ook; dat 
zijn echte Superboerenfans. Samen met De 
Graafschap hebben we voor de Achterhoek 
‘degraafschapwerkt.nl’ ontwikkeld. Een 
werkportal dat in september live is gegaan. 
Alle werkzoekenden en bedrijven kunnen 
elkaar op dit platform eenvoudig vinden. 
Van iedere match die gemaakt wordt, gaat 
een percentage naar de pas opgerichte 
stichting ‘De Graafschap Verbindt’, waar ik 
in het bestuur zit. Deze stichting heeft tot 
doel om een kwalitatieve bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van de Achterhoek en 
aangrenzende regio’s, middels de onder-
steuning van regionale maatschappelijke 
projecten en activiteiten.”

Vanzelfsprekend Ambassadeur
“Ambassadeur zijn van Bergh in het Zadel 
voelt voor ons als heel vanzelfsprekend. 
Kanker treft iedereen, dichtbij of wat 
verder weg. Als het in de agenda past, ga 
ik graag naar de AmbassadeursTref. Met 
mijn schoonvader ben ik ook naar een van 
de prachtige concerten van het MCF in de 
Pancratiuskerk geweest. We zijn met trots 
Ambassadeur.”
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"Ambassadeur 
zijn voelt heel 
vanzelfsprekend"
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Met meerdere locaties in Doetinchem, ’s-Heerenberg, 

Lichtenvoorde en Lochem is uitzendbureau Seesing Flex 

een grote speler op de Achterhoekse arbeidsmarkt. 

Recent openden ze aan de A18 in Wehl het werving - en

selectie-bureau VAST. Werk in de Achterhoek. Sabine: 

“We spelen hiermee in op de stijgende vraag om perso-

neel te werven en selecteren dat direct in dienst treedt 

bij opdrachtgevers. We leverden deze dienst al jaren 

onder Seesing, maar zagen in dat het meer aandacht 

verdient. Achterhoekse bedrijven zijn vaak te 

bescheiden om zichzelf op de kaart te zetten als  

interessante werkgever. Dat is jammer, want er is zoveel 

talent beschikbaar in de regio.”




