
Wilfred Brens en Bianca van der Gun gingen in 
2008 in Dodewaard met SprintWerkt van start 
om ondernemers in het rivierengebied van 
dienst te zijn. Kumar Spaans is er directeur: 
“Wij zijn in het bezit van alle certificeringen en 
keurmerken en bovendien ben ikzelf lid van 
de commissie ABU International. Dat heeft er 
mee te maken dat we met name mensen uit 
Oost-Europa en de Baltische staten uitzenden. 

Dat is een specialistische tak van sport, die 
bijzondere eisen stelt aan het uitzendwerk.”  
 
VISIE
SprintWerkt zendt dagelijks gemotiveerde 
arbeidsmigranten en Nederlanders uit in 
productie, logistiek, horeca, voedselproductie 
en de land- en tuinbouw. Het bedrijf realiseert 
jaar na jaar een stabiele en autonome groei. 

Kumar: “We geloven heilig in de kracht van 
duurzaam samenwerken en in begrippen als 
eerlijk, betrouwbaar en transparant. We beste-
den echt aandacht aan onze uitzendkrachten 
en de werving start dan ook via onze netwerken 
in de landen van herkomst. Dat zijn met name 
Tsjechië, Slowakije, Polen en de Baltische Staten. 
Daar zitten onze mensen die op zoek gaan naar 
gemotiveerde uitzendkrachten met specifieke 
kwaliteiten, die passen in de profielen van onze 
opdrachtgevers. Onze uitzendkrachten spreken 
minimaal Engels of Duits, want anders kunnen 
wij nooit aan de veiligheidseisen van bedrij-
ven voldoen. Eenmaal in Nederland worden 
ze bijgestaan door een ‘native speaker’ die ze 
wegwijs maakt in de Nederlandse mores. Wij 
zorgen ervoor dat de basisvoorwaarden op orde 
zijn; veilige werkplekken, correcte huisvesting, 

In de uitzendbranche zit nogal wat kaf onder het koren en dat heeft onder meer te 
maken met het feit dat iedereen zich ongestraft uitzender kan noemen. Een bordje op 
de gevel is voldoende en dat trekt gelukszoekers aan. Die kwalificatie is zeker niet van 
toepassing op SprintWerkt Personeelsdiensten en StapIn Personeel. Daar kijken ze 
anders tegen hun beroep aan, krijgen zowel inleners als uitzendkrachten alle aandacht 
die ze verdienen, met als gevolg een trouwe schare opdrachtgevers die al meer dan vijf 
jaar aan SprintWerkt verbonden zijn.

‘WIJ GELOVEN IN DE 
KRACHT VAN DUURZAAM 
SAMENWERKEN’

SPRINTWERKT EN STAPIN BETROUWBARE PARTNERS IN UITZENDEN
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'WE GELOVEN 
HEILIG IN 
BEGRIPPEN ALS
EERLIJK, 
BETROUWBAAR 
EN 
TRANSPARANT'

veilig vervoer, een zorgverzekering en correcte en 
tijdige uitbetaling. Tevens bieden we ruimte voor 
opleidingen & trainingen. Denk aan opleidingen 
voor heftruckchauffeur of taalvaardigheidstrai-
ningen, ze kunnen daarmee investeren in hun 
eigen kwaliteiten. Daardoor creëer je tevreden 
medewerkers, die graag namens ons voor 
opdrachtgevers werken en dat zorgt weer voor 
continuïteit. Meer dan 25% van onze medewer-
kers werkt al langer dan vijf jaar voor ons, dat 
zegt genoeg. Wij zijn geen doorsnee werkgever. 
We stellen iedereen in staat het beste uit zichzelf 
te halen, maar daarvoor verwachten we wel een 
flinke dosis motivatie, inzet en kwaliteit.”

OPDRACHTGEVERS
Wilfred Brens gaat op een vergelijkbare manier 
met opdrachtgevers om. “Wat we voor onze 
uitzendkrachten doen, doen we ook voor onze 
opdrachtgevers. Het is afspraak=afspraak, we 
zijn de betrouwbare partner die altijd klaar 
staat. Wij helpen bedrijven om mee te bewegen 
met de economie, wij adviseren en lossen alle 
HR-vraagstukken voor ze op. Dat doen we tegen 
een eerlijk tarief.” De vraag naar uitzendkrachten 
groeit nog steeds. “De bron uitzendkrachten uit 
Polen droogt door de verbeteringen in hun eco-
nomie op. Dat zagen we al geruime aankomen 
en daarom zijn we op zoek gegaan naar andere 
markten. Die hebben we gevonden. We stellen 
strenge eisen aan zaken als basisvaardigheid, 
taalvaardigheid en motivatie. Uitzenden is bij ons 
nog altijd maatwerk. De opdrachtgever verstrekt 
een nauwkeurig profiel van de medewerker die 
hij zoekt en daar zoeken wij de passende kracht 
bij. Wij zij geen generalisten die alleen maar 
handjes wegzetten. Werk dat past, dat houdt de 
opdrachtgever en de uitzendkracht tevreden.” 
Kumar benadrukt dat ook de uren buiten werk-
tijd belangrijk zijn. “Arbeidsmigranten hebben 
veel meer keuze in werk in de verschillende 
West-Europese landen dan zo’n tien jaar geleden. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat ze zich 
thuis voelen in hun werk, maar ook in hun woon-
situatie. Die huisvesting regelen we altijd zelf, 
bijvoorbeeld in omgebouwde woonboerderijen 
met SNF keurmerk.” 

STAPIN PERSONEEL
StapIn houdt zich exclusief bezig met werk voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Wilfred Brens: “Dit bureau is ontstaan, omdat we 
de behoefte voelde om iets terug te doen voor de 
maatschappij. Als ondernemer kun je niet alleen 
maar nemen, je moet ook geven. Dat doen we via 
StapIn, waarin we ons sterk maken om mensen 
die moeilijker aan de slag komen toch aan werk 
te helpen. Natuurlijk zit er ook voor ons een 
verdienmodel onder, maar het gaat er ons niet om 
een hap uit de subsidiestromen te nemen, we la-
ten eventuele subsidies terugvloeien naar de op-
drachtgever. Daarmee zijn we middenin de crisis 

gestart, de gemeente Neder-Betuwe was de eerste 
klant. De bakken zaten toen nog vol met mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, inmiddels 
is dat wat minder.” StapIn bemiddelt klanten die 
werkzaam zijn in verschillende productieproces-
sen. “Zo doen ze werkervaring op, leren ze weer 
om op tijd op hun werkt te verschijnen en mee 
te doen in het arbeidsproces. De drempel om te 
starten is voor hen groot, maar langzaam maar 
zeker zie je ze dan groeien, ze krijgen vertrouwen 
en dat leidt uiteindelijk tot een vast contract. 
Dat proces geeft veel voldoening. We hebben de 
laatste jaren zo’n zestig medewerkers aan een vast 
contract kunnen helpen. StapIn is niet de core 
business, dat is het uitzenden van arbeidsmi-
granten, maar we merken dat ze elkaar beïnvloe-
den. Onze grootste inlener heeft inmiddels ook 
mensen van StapIn rondlopen. SprintWerkt is de 
bedrijfsmatige handel, StapIn vraagt veel meer 
om de lange adem. We zijn daarvoor met veel ge-
meenten in gesprek, want zij kennen de mensen 
die wij zoeken. De opdrachtgevers zijn bedrijven 
die willen investeren in mensen, die de begelei-
ding leuk vinden en die mensen een kans willen 
geven. Om daar aan bij te dragen is voor ons heel 
plezierig en dan vooral om te zien dat het werkt!”
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