SAMENWERKEN
MET EEN MAATSCHAPPELIJK WERKBEDRIJF...

“De NLW Groep levert op maatschappelijk
verantwoorde wijze unieke, betrouwbare
en flexibele oplossingen voor
capaciteitsvraagstukken van werkgevers.”
“De NLW Groep staat voor waardevol en
passend werken met mensen met een
arbeidsbeperking.”
“Waardecreatie tot de macht 3 voor
werknemers met een arbeidsbeperking,
voor werkgevers en voor gemeenten.”

Samenwerken met een SW-bedrijf...

Wie is de NLW Groep...
NLW staat voor Noord-Limburg West,
het gebied waarin de NLW Groep al
sinds 1955 werk biedt aan mensen
met een arbeidsbeperking. De NLW
Groep is een ervaren professional
als het gaat om het opleiden en het
plaatsen van deze doelgroep op de
arbeidsmarkt.
De NLW Groep
• detacheert (groepen) medewerkers
bij werkgevers in de regio
• werkt op locatie bij bedrijven, met
groepen medewerkers, onder eigen
leiding
• voert werk in opdracht uit op eigen
locaties in de gemeenten Peel en
Maas en Venray
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Waarom kiest u voor de NLW Groep...
De NLW Groep
• is al 60 jaar een betrouwbare partner in business
• is expert in het bieden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking
• staat voor een duidelijke en eerlijke tariefstelling en voor productie en
dienstverlening van hoge kwaliteit
• heeft goed opgeleide, enthousiaste, loyale en flexibele medewerkers

Wat levert het uw bedrijf op...
• kostenbesparing doordat u zich kunt focussen op uw core business
• ontzorging op maat bij (tijdelijke) capaciteitsproblemen
• invulling van uw verplichtingen in het kader van de Participatiewet en de
Quotumwet
• versterking van uw imago doordat u maatschappelijk verantwoord
onderneemt
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Wat biedt de NLW Groep...
U kunt werk uitbesteden
Werken in opdracht
• werkuitvoering op NLW-locatie
• uitgebreide diversiteit aan
werksoorten
• flexibel maatwerk en grote betrouwbaarheid
• prijsafspraken op basis van stuksprijs
Werken op locatie
• werkuitvoering op locatie in uw
eigen bedrijf
• bemensing van (deel)processen
• leiding en begeleiding vanuit NLW
• maatwerk op basis van performance-afspraken

U kunt personeel inhuren
• groeps- of individuele detachering
• goed opgeleide, gemotiveerde
werknemers
• werkuitvoering onder uw eigen leiding
• begeleiding vanuit NLW door
jobcoaches
• maatwerk op basis van een
detacheringsovereenkomst
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Wij werken al succesvol samen met...
Werken op locatie
Onze
klanten zijn o.a.

Werken in opdracht

Onze klanten zijn o.a.

Seacon Logistics
locatie Brand Loyalty

Fancom

Onze klanten zijn o.a.
Vostermans

AKarton

Onze klanten zijn o.a.
®

HEKA ou

Macroweg 10
NL - 5804 CL Venray
www.vanheek.com

DHL

Nedschroef
inhoudslbl_OT0086.indd 1-2

DSV

Norbert Dentressangle
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fir

Onze klanten zijn o.a
inhou

Van Heek Medical

Xerox

Onze klanten zijnGeodis
o.a.

Bruynzeel Storage Systems

Wij werken al succesvol samen met...
Detachering
Monsdal

077machining

077machining
Verstraaten Business Post

AMC

Ambachtstraat 50
5804 CD Venray
Postbus 5046
5800 GA Venray
T: +31(0)478 648 642
F: +31(0)478 642 333
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Impressies uit de praktijk...
Controle en Productie

In opdracht van Nedschroef controleren wij bouten en produceren wij
afstandsbusjes.

6
Samenwerken met een SW-bedrijf...

Montage
Voor Fancom stellen wij hoofdelementen van motoren samen. De
waaiers balanceren wij in een aparte
ruimte.

Demontage
Voor WML demonteren wij watermeters.

In- en verpakkingswerkzaamheden

Kartonnage
Wij maken kokers en vouwdozen. Ook
stellen wij ecoboxen voor Xerox samen.

Wij pakken snoepgoed in. Voor
Bruynzeel verpakken en sealen wij
binders en aardedraad.

Assemblage
Voor Fancom stellen wij IM 60-motoren
en AT-motoren samen. Daarnaast
assembleren wij thermostaten.
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Electrobekabeling
Voor verschillende bedrijven stellen
wij kabel- en snoersets samen.

Alles in huis
Voor opslag heeft NLW alles in huis.
Er zijn meer dan 1000 palletplaatsen.
Ook het insealen van pallets is bij ons
in goede handen.
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Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met onze commerciële binnendienst, tel. 0478-55 23 01.
U kunt uw vraag ook per mail stellen via info@nlw.nl, of via onze website
www.nlw.nl.
NLW Groep
Smakterweg 19
5804 AE Venray
Gratis quick scan
NLW biedt u een gratis quick scan aan. Op basis daarvan werken wij uw mogelijkheden uit en berekenen wij voor u een verdienmodel.

“Winnen doe je samen!"
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