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Flex-in Logistics opent vestiging in Hoogeveen 
 
Werkloze chauffeurs uit het Noorden aan de slag in West- en Zuid-
Nederland 
 
BREDA/HOOGEVEEN - Steeds meer vrachtautochauffeurs uit de noordelijke 
provincies gaan in West- en Zuid-Nederland aan de slag als uitzendkracht. Flex-in 
Logistics, gespecialiseerd uitzendbureau in de transportbranche, opent deze week in 
Hoogeveen een kantoor om nog meer kandidaten te werven voor functies in Noord-
Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. 
 
Flex-in Logistics constateert dat arbeidskrachten in de noordelijke provincies relatief 
gemakkelijk te werven zijn, en dat de werkmoraal in het algemeen goed is. Het uitzendbureau 
huurt woonhuizen voor chauffeurs die in West- en Zuid-Nederland werken.  
 
De meeste werknemers stromen in vanuit de WW, waardoor Flex-in met deze constructie een 
actieve bijdrage levert aan de werkgelegenheid in Nederland. Op dit moment zijn tachtig 
uitzendkrachten op deze “noord-zuidroute” ingezet, en de verwachting is dat dit, na opening 
van het kantoor in Hoogeveen, nog sterk zal groeien. Daarnaast levert de vestiging in 
Hoogeveen uitzendkrachten voor bedrijven in de noordelijke provincies. 
 
Ultimo 2005 waren plusminus 200 uitzendkrachten van Flex-in Logistics werkzaam bij 
transportbedrijven en eigen vervoerders. Dit aantal is sterk groeiend: dit jaar verwacht Flex-in 
uit te komen op 450 uitzendkrachten. De vraag naar flexibel personeel in het transport is sterk 
stijgende, omdat transportbedrijven daarmee beter kunnen inspelen op wisselende 
transportvolumes. Flex-in Logistics heeft vijf vestigingen; het hoofdkantoor is gevestigd op 
industrieterrein Hazeldonk in Breda. 
 
Flex-in Hoogeveen is gevestigd aan de Alteveerstraat 4, tel. 0528-261528. Op 6 mei is er 
Open Dag waarbij een ieder is uitgenodigd om het bedrijf te bezoeken. 
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Een foto bij dit artikel kunt u downloaden op http://persbericht.com/flex-in
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Flex-in Logistics, Hazeldonk 6304, 4836 LE  Breda, tel. 076- 596 89 04 
Eit Blanken, algemeen directeur, telefoon 06-290 51 935 
Niels Blanken, commercieel directeur, telefoon 06-293 87 456 
 


