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Wouter van Asselt en Cees 
Noorderijk lopen al een tijd mee in de 
uitzendbranche. Hun Axxent Groep 
heeft inmiddels vestigingen in zeven 
plaatsen, waaronder Spakenburg. Ze 
hebben hun ambities echter hoger 
gelegd dan het ‘alleen maar zijn van 
een intermediair tussen werkgevers 
en werkzoekenden’. Zij zien 
uitzendkrachten als medewerkers 
met talenten, die ze helpen zich 
te ontwikkelen. Dat gebeurt door 

begeleiding, coaching en opleiding. 
En als het nodig is ook het regelen van 
huisvesting, of het helpen bij andere 
zaken. Het doel is altijd: Gemotiveerde 
medewerkers die werken in een 
omgeving waar ze gezien worden, 
om wie ze zijn en om wat ze doen. 
Mensen die kunnen en willen groeien. 
En daarmee ook vaak groei in salaris. 
Maar geld is uiteindelijk toch een 
middel en geen doel. Werk dat bij je 
(talenten) past is het uitgangspunt.

Good work, Good life
Daarbij is vrije tijd ook belangrijk: 
“Good work, Good Life”. Naast het 
werk samen naar de sportschool, 
iets ondernemen, of samen genieten 
brengt vaak verbinding. Het maakt van 
collega’s soms vrienden. Het bezoeken 
van een mooie voetbalwedstrijd (bij 
IJsselmeervogels) zou daar mooi 
aan bij kunnen dragen, vinden ze bij 
Axxent. De relatie met onze club was 
al gelegd door de samenwerking met 

Good work, Good Life.  Dat is de missie van Axxent,  HR partner van Midden Nederland. Dat kl inkt 
heel mooi en ambit ieus. Maar het is wel waar ze écht in geloven bi j  Axxent:  Het ontwikkelen 
van de talenten van medewerkers,  in een werkomgeving waar je wordt gezien en gehoord. Ze 
werden daarom onlangs niet voor niets sponsor van ons Jeugd G-team. Ti jd voor een korte, 
maar krachtige kennismaking.
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een aantal sponsoren en sinds kort 
dus ook door sponsoring van ons 
Jeugd G-team.

Talenten ontwikkelen
Een belangrijk uitgangspunt van de 
manier waarop wordt gewerkt is het 
‘geloven in talent’. Ook als iemand 
geen opleiding heeft kijkt Axxent wat 
de mogelijkheden zijn. Axxent helpt 
de medewerker dan te ontdekken 
welke branche goed bij hem of haar 
past en kijkt of investeren in opleiding 
en cursussen zinvol is. Ontwikkelen 
van mensen dus, kijken wat iemand 
wil en kan. Dat geldt voor iedereen die 
via Axxent aan de slag gaat en blijft. 

Axxent groep
HR partner van Midden Nederland

Bunschoten, Nunspeet, Wezep, Ermelo, Mastenbroek, Twello, Elspeet

Ongeveer 30 enthousiaste medewerkers van de Axxent Groep zijn samen hard 
aan het werk om dagelijks ruim 500 arbeidskrachten te 

bemiddelen van 16 verschillende nationaliteiten. 
Ook vanuit de vestiging Bunschoten-Spakenburg, op Zuidwenk 80.

Voor de vestiging in Bunschoten-Spakenburg zoekt Axxent een Accountmanager
Kijk op www.axxent.nl voor meer informatie, 

of neem contact op via 0577 400 700.

www.axxent.nl

Talenten Jeugd G-team blij met stoere trainingspakken


