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Bij het opstellen van het jaarverslag 2020 wordt 
een zo compleet mogelijk beeld geschetst van 
de activiteiten en resultaten van NLW Groep 
(NLW). Dit betekent dat in de voorliggende 
verslaglegging de activiteiten en resultaten zijn 
opgenomen van:

•  NLW Groep NV;
•  Stichting Overige Activiteiten Werkvoorziening;
•  Stichting Arkant Dienstverbanden.

Voor een korte schets van deze verschillende 
rechtspersonen en hun afzonderlijke activiteiten 
wordt verwezen naar het hoofdstuk ‘Juridische 
structuur’.

Alle binnen NLW uitgevoerde bedrijfsactiviteiten 
worden verderop in dit verslag per activiteit 
toegelicht.  
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Voorwoord

NLW Groep staat voor waardevol en passend werk voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Wij stellen mensen die (nog) geen kans krijgen op de 
reguliere arbeidsmarkt in staat voldoende verdienvermogen te genereren 
opdat ze duurzaam en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen 
functioneren.

De belangrijkste opgave van NLW is de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw). De komende tien jaar daalt het aantal Wsw-
medewerkers van 720 FTE in 2020 naar 420 FTE in 2030. De betreffende 
Wsw-medewerkers hebben allen een vast dienstverband bij de 
gemeenschappelijke regeling. Daarnaast heeft NLW een functie voor mensen 
die zijn aangewezen op een betaalde baan en/of ontwikkeltraject in het kader 
van de Participatiewet (P-wet).

Samen met lokale (werkgevers)initiatieven maakt NLW een sluitend netwerk 
van arbeidsparticipatie om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te 
laten deelnemen aan het economisch arbeidsproces. Behalve dat mensen met 
een beperking volwaardig meedoen in de economie, worden ook belangrijke 
maatschappelijke en sociale waarden gerealiseerd. Dit is de opgave van NLW 
als uitvoeringsorganisatie voor de drie schapsgemeenten: Venray, Horst aan de 
Maas en Peel en Maas. 
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Bij NLW ligt in financieel perspectief de focus op het verhogen van 
de gemiddelde arbeidswaarde per medewerker en daarmee ook 
op een duidelijke waardecreatie voor alle stakeholders. Met de 
focus op meer toegevoegde waarde per werknemer, in combinatie 
met vermindering van de kosten, wordt NLW bovendien voor de 
gemeenten een organisatie die in een bredere maatschappelijke 
context (financieel-economisch, sociaal en maatschappelijk) 
waarde oplevert.

Bij deze gaat onze dank uit naar de gemeentelijke bestuurders 
voor het gestelde vertrouwen, naar de werkgevers/ondernemers/
partners en de schapsgemeenten voor het bieden van werk en 
naar alle medewerkers van NLW voor de uitvoering van dat werk.

Ward Verkuylen
Algemeen Directeur
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Juridische structuur

Het werkvoorzieningschap wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de 
colleges van de deelnemende gemeenten. De uitvoering van de activiteiten 
is ondergebracht in NLW Groep NV en enkele dochterondernemingen. 
Deze worden geleid door de algemeen directeur. Het bestuur van het 
werkvoorzieningschap functioneert als aandeelhouder en concentreert zich 
op de regiefunctie in het kader van het arbeidsmarktbeleid. Ten behoeve 
van het bestuur en de directie is er een Raad van Advies die adviseert 
ten aanzien van het financieel en sociaal beleid van NLW. Het bedrijf 
concentreert zich binnen de gestelde randvoorwaarden op maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.
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NLW GROEP 2020

NLW Groep NV heeft tot doel het oprichten, 
exploiteren en in stand houden van een of meer 
ondernemingen (werkmaatschappijen) waarbinnen 
activiteiten als bedoeld in en/of verwant aan de Wet 
sociale werkvoorziening kunnen worden uitgevoerd. 
Alle aandelen van NLW Groep NV zijn in bezit van het 
Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West. 

De Stichting Arkant Dienstverbanden (AD) heeft tot 
doel het onderbrengen van dienstverbanden in het 
kader van de P-wet en eventueel andere wettelijke 
mogelijkheden en het uitvoeren van de daarvoor 
benodigde activiteiten. Het bestuur van deze 
stichting wordt gevoerd door NLW Groep NV.

De Stichting Overige Activiteiten Werkvoorziening 
(OAW) heeft tot doel het bevorderen van de 
belangen van mensen in Noord-Limburg die 
een aangepaste werkomgeving, een aangepaste 
organisatie van het werk en persoonlijke begeleiding 
nodig hebben. Momenteel zijn er in dit kader geen 
dienstverbanden ondergebracht in deze stichting. Op 

dit moment zijn er alleen maar dienstverbanden van 
regulier personeel ondergebracht in deze stichting. 
Het bestuur van deze stichting wordt eveneens 
gevoerd door NLW Groep NV.

Het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West 
is een publiekrechtelijk lichaam dat tot taak heeft de 
gemeenschappelijke belangen van de gemeenten 
Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray 
te behartigen op het gebied van de uitvoering 
van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het 
werkvoorzieningschap heeft de uitvoering van 
de Wsw opgedragen aan NLW Groep NV. Het 
werkvoorzieningschap is voor 100% aandeelhouder 
van NLW Groep NV.

In het schema hierboven is de juridische structuur 
weergegeven.

Deelnemende gemeenten

Werkvoorzieningschap
Noord-Limburg West

Stichting Arkant 
Dienstverbanden

Stichting Overige 
Activiteiten Werkvoorziening

Raad van AdviesNLW Groep NV
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Richten
Het jaar 2020 stond in het teken van het opnieuw 
richten van de organisatie. In gezamenlijkheid heeft 
een kerngroep, bestaande uit beleidsambtenaren 
en vertegenwoordigers van NLW Groep, richting 
gegeven aan de nieuwe koers van de organisatie. 
Vanuit NLW is dit proces breed intern gefaciliteerd, 
zo hebben diverse managers deelgenomen aan 
vele besprekingen om de koers te bepalen en 
voorstellen te beoordelen, heeft een delegatie van 
de Ondernemingsraad haar visie gegeven op proces 
en inhoud en hebben diverse externe stakeholders 
(o.a. vertegenwoordigers van de gemeenteraden van 
de deelnemende schapsgemeenten) input gegeven 
op ideeën en suggesties gedaan. Uiteindelijk is dit 
proces uitgemond in een koers/visie-document dat 
eerst door het dagelijks bestuur, vervolgens door het 
algemeen bestuur en tenslotte, vergezeld van een 

positief informeel advies van de Ondernemingsraad 
van NLW Groep, unaniem door de gemeenteraden 
is bekrachtigd. Hiermee is de basis gelegd voor 
de breed gedragen uitbouw en verbouw van de 
organisatie in de komende twee jaar. De koers is
vastgesteld voor een periode van tien jaar, hiermee
zal de rust terugkeren binnen en buiten de organisatie.
Het ‘richten’ is daarmee succesvol afgerond.

De winkel open
Naast richten stond uiteraard ook de dagelijkse 
aansturing van de organisatie als belangrijk element 
op de rol voor 2020. Daartoe zijn eind 2019 plannen 
gemaakt die voortvarend zijn opgepakt bij de 
start van 2020. Onder andere de uitbouw van het 
aantal externe werkplekken stond daarbij hoog 
in de doelstellingen. Met een grote klant werd al 
snel een principeovereenkomst hiertoe afgesloten 

Algemeen verslag

NLW heeft te maken met grote veranderingen. De gegarandeerde instroom 
van kandidaten zoals die zich tot 2015 onder de Wsw voordeed, is met 
de komst van de Participatiewet komen te vervallen. Het aantal Wsw-
medewerkers neemt vanwege natuurlijk verloop alleen maar af (jaarlijks met 
5%) en de overblijvende groep wordt steeds ouder met vaak toenemende 
(arbeids)beperkingen. Voor nieuwe kandidaten is NLW afhankelijk van de 
keuzes die de schapsgemeenten maken met betrekking tot de uitvoering van 
de Participatiewet (P-wet). De P-wet streeft naar een inclusieve samenleving/
arbeidsmarkt en faciliteert werkgevers bij het bieden van werk aan de 
doelgroep. De vertaling daarvan was tot einde 2020 dat NLW voornamelijk 
wordt ingezet als een soort van vangnet voor Participanten.

2020 = Richten én de winkel open
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NLW GROEP 2020

(februari 2020). Echter enkele weken later zette de 
coronacrisis een zeer forse streep door de plannen 
en de doelstellingen. Van de ene op de andere dag 
werd het scenario niet ‘het jaarplan uitvoeren’, maar 
‘overleven en sturen op de dag’. Binnen enkele 
weken na de eerste signalen uit het buitenland 
over de ernst van de pandemie is binnen NLW een 
crisisteam (een dwarsdoorsnede van alle geledingen 
uit de organisatie) opgericht met verregaande 
verantwoordelijkheden. Doel was om de gezondheid 
en het welzijn van de medewerkers te borgen en 
als dat geregeld was, de bedrijfsactiviteiten zo 
goed als mogelijk door te laten lopen. Moeilijke 
beslissingen, besluiten zonder referentiekaders 
(maar alleen gezond verstand) waren aan de orde 
van de dag. Een van de belangrijkste beslissingen 
die in een zeer vroegtijdig stadium werd genomen 
was om zo lang mogelijk de werkplaatsen open 
te houden, niet vanuit omzetoverwegingen, maar 
juist om onze medewerkers ‘dichtbij’ te houden 
en te kunnen bepalen of het goed met ze ging. 
Nieuwe middelen werden razendsnel ontwikkeld: 
beeldbellen, videoboodschappen etc. zorgden voor 
het broodnodige contact.

De coronacrisis zette een  
zeer forse streep door de 
plannen en de doelstellingen. 
Van de ene op de andere dag 
werd het scenario niet ‘het 
jaarplan uitvoeren’, maar 
‘overleven en sturen op de dag’. 

Resultaten
Naast het opgeleverde koers/visie-document 
was het belangrijkste resultaat uit 2020 dat de 
organisatie heeft laten zien in staat te zijn om te 
kunnen gaan met een van de grootste crises uit haar 
historie; een resultaat waar alle medewerkers trots 

op kunnen zijn! Samen komen we door de crisis 
heen, saamhorigheid en gezond verstand hebben 
ons er doorheen getrokken. Daarnaast heeft de 
organisatie een naar verhouding geweldig financieel 
resultaat kunnen laten zien, het vergelijk met andere 
organisaties in dezelfde branche laat zien (aan de 
hand van de toegekende coronasteunpakketten, 
die afgemeten zijn op het gemiddelde omzetverlies) 
dat er ondanks alle misère hard gewerkt is op alle 
productielocaties, binnen en buiten NLW. Het 
financieel resultaat is daar een weerslag van.

Benadering reguliere omgeving
Binnen de eigen vestigingen willen we zoveel 
mogelijk het werken in een reguliere omgeving 
benaderen. Dit kan door deze vestigingen om 
te vormen naar een bedrijvencentrum. Hiermee 
halen we de reguliere omgeving naar binnen, 
zoals we dat gedaan hebben met 077machining 
in Panningen. Het is wenselijk dat we met meer 
bedrijven dergelijke afspraken maken. We willen 
dat inwoners met plezier werken en participeren in 
onze vestigingen in Panningen en Venray. Binnen 
Horst aan de Maas beschikken we als gevolg van 
de verkoop van de Biesplanken over een (kleinere) 
gehuurde accommodatie.

NLW, de organisatie
De huidige organisatie bestaat uit drie 
bedrijfsonderdelen: 

Het bedrijfsonderdeel Werktransformatie zoekt 
naar geschikt werk bij werkgevers en verzorgt de 
matching met Wsw- en P-wet-kandidaten. Als er 
werk gevonden is, wordt bekeken hoe en met welke 
instrumenten dit wordt ingevuld en hoe en welke 
medewerkers daarvoor kunnen worden ingezet. 
Binnen dit bedrijfsonderdeel is veel aandacht voor 
mobiliteit en talentontwikkeling om aan de steeds 
veranderende vraag te kunnen voldoen. Tegelijkertijd 
optimaliseert dit bedrijfsonderdeel de processen 
instroom-doorstroom-uitstroom. 
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Het bedrijfsonderdeel Werkuitvoering verzorgt 
de feitelijke operatie. Het werk wordt binnen dit 
bedrijfsonderdeel bij voorkeur uitgevoerd bij de 
externe werkgever/ondernemer en als dat niet 
mogelijk is binnen de eigen vestigingen van NLW.

Interne Dienstverlening is een ondersteunend 
bedrijfsonderdeel waarin de stafdiensten worden 
ingevuld: financiën en controle, personeel en 
organisatie, facilitair en ICT.

Organisatieschema 2020

Werktransformatie
Manager Werktransformatie

Controller

Interne Dienstverlening
Manager Interne Dienstverlening

Raad van AdviesOndernemingsraad Directie
Algemeen Directeur

Bestuur

Werkuitvoering
Manager Werkuitvoering

Bestuurssecretaris
Directiesecretaris
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Financiële verslaglegging 2013
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Sociale ontwikkelingen

Bezetting Wsw
Per 1 januari 2015 is de P-wet in werking getreden. 
Dit betekent dat de nieuwe instroom via de P-wet 
komt. De Wsw blijft nog wel bestaan, maar dit is een 
aflopend bestand. Ook de wachtlijst-Wsw is komen 
te vervallen. In het verslagjaar is de gemiddelde 
bezetting, gerekend naar volledige dienstverbanden, 
gedaald van 751 FTE in 2019 naar 705 FTE in 2020.

Dit beeld komt eveneens terug in de realisatie van 
de zogenaamde Arbeidsjaren waarbij rekening 
is gehouden met de mate van handicap van 
medewerkers die ná 1 januari 1998 in dienst zijn 
getreden. De bezetting 2020 was gemiddeld 741 
Arbeidsjaren. 
 
Ontwikkelingen Participatie
Bij de Stichting Arkant Dienstverbanden komen 
vanaf 1 januari 2015 de personen in dienst met 
een participatiebaan. Dit is de vervanging van de 
oude Wsw-regeling. Daarnaast vallen hier ook 
de personen uit de Wajong en voormalige Wwb 
onder. In 2020 waren er gemiddeld 52,4 FTE met 
een participatiebaan in dienst. 73 personen namen 
deel aan een voortraject in het kader van de P-wet. 
Daarnaast hadden in 2020 drie oud-Wajongers een 
dienstverband. In 2020 hebben drie personen een 
traject gevolgd op de arbeidsmatige dagbesteding.

Overige sociale ontwikkelingen
NLW heeft zich ten doel gesteld om hét centrum 
voor arbeidsparticipatie en re-integratie in de regio 
te zijn. Om mensen te begeleiden naar reguliere 
arbeid worden diverse instrumenten ingezet zoals 
‘Detachering’ en ‘Begeleid werken’. NLW beschikt 
over eigen jobcoaches die de mensen begeleiden. 
In 2020 waren gemiddeld 240 FTE gedetacheerd. 
Dit is een daling van 15 FTE ten opzichte van 2019. 
De daling is onder andere een gevolg van de daling 
van het Wsw-bestand, waardoor uitstroom uit 
detachingen niet meer altijd aan te vullen is met 
nieuw personeel. In 2020 waren er gemiddeld 
21 FTE in Begeleid werken. Dit is een daling van 
3 FTE ten opzichte van 2019. In onderstaande tabel 
is te zien in welke mate het personeel werkzaam is 
buiten het eigen bedrijf. Dit betreft zowel Wsw-ers als 
Participanten en oud-Wajongers.

Bezetting reguliere medewerkers
De bezetting van de reguliere medewerkers over 
2020 bedroeg 67,5 FTE. Dit betekent een stijging van 
0,8 FTE ten opzichte van 2019. 

NLW heeft zich ten doel 
gesteld om hét centrum 
voor arbeidsparticipatie en 
re-integratie in de regio te zijn. 

OMSCHRIJVING ULTIMO 2019 ULTIMO 2020

Begeleid werken  3%  3%

Individuele en groepsdetacheringen 30% 31%

Werken op locatie (WOL)  8%  9%

Werken in opdracht (WIO)  59%  57%

Totaal 100% 100%

Beweging van 
binnen naar 

buiten
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Arbeidsverzuim
Het arbeidsverzuim van Wsw-personeel over 2020 
is 16,5%. Het arbeidsverzuim van Participanten 
bedroeg 11,4%. Het gemiddelde arbeidsverzuim 
in 2020 komt hiermee voor NLW op 14,8%. Dit 
betekent dat er ondanks de coronacrisis slechts 
een lichte stijging heeft plaatsgevonden van het 
arbeidsverzuim met 0,7% ten opzichte van 2019. 
Het terug dringen van ziekteverzuim blijft een 
continu aandachtspunt. 

Opleidingen
Binnen NLW worden opleidingen en trainingen 
aangeboden die te verdelen zijn in vier 
aandachtspunten, te weten basistrainingen, 
BBL-opleidingen, in-company (vak)trainingen en 
individuele opleidingstrajecten. Het lesmateriaal 
wordt zoveel mogelijk aangepast aan het niveau 
van de medewerker en trainingen zullen bij 
voorkeur zoveel mogelijk gegeven worden door 
eigen functionarissen. De capaciteit van de 
medewerker, de behoefte van de arbeidsmarkt en 
het beoogde doel vormen samen de rode draad 
van het opleiden.

Vanwege de coronacrisis is het gehele 
opleidingsprogramma nagenoeg stil komen te 
liggen in 2020. Drie deelnemers hebben een 
certificaat behaald voor heftruck of stapelaar. 
Daarnaast zijn er nog vijf personen aan een 
opleiding begonnen, die nog niet is afgerond in 
2020. Opleidingen en herhalingen voor BHV zijn 
wel doorgegaan. Hieraan hebben 54 personen 
deelgenomen.

Randy Hensen
Randy Hensen kwam na afronding van 
zijn opleiding grafische vormgeving via 
gemeente Peel en Maas bij NLW Groep 
terecht. Randy werd gedetacheerd bij 
verschillende bedrijven in de regio waar 
hij ervaring opdeed op het gebied van 
grafische vormgeving, DTP-werk en 
e-marketing. Randy vond vervolgens zijn 
draai bij NLW in Panningen waar hij met 
veel plezier een bijdrage levert aan het 
vervaardigen van riemen, armbanden 
en hondenspeeltjes voor BENDL. “Het 
creatief bezig zijn en het vervaardigen 
van mooie producten bevalt me erg 
goed!”, aldus Randy. “Bovendien leer ik 
elke dag weer iets bij, dat is gaaf! We 
hebben hier een leuk clubje en er is een 
goede sfeer.” 

NLW GROEP 2020
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Financiële verslaglegging 2013

NLW GROEP 2018

HET VERHAAL VAN...
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De toegevoegde waarde (omzet minus kosten van ingekochte materialen, 
ofwel bruto-marge) van NLW daalde in 2020 met 14%. Dit is nagenoeg 
geheel te wijten aan de coronacrisis. Het resultaat werd gerealiseerd met 
een bezetting van gemiddeld 828 FTE. Dit is een daling van 27 FTE ten 
opzichte van 2019. 

Detachering
De activiteit Detachering richt zich op het extern 
plaatsen van medewerkers bij instellingen en 
bedrijven en draagt zorg voor de acquisitie van 
nieuwe inleners ten behoeve van detacherings-
plaatsen. De toegevoegde waarde van deze activiteit 
is ten opzichte van 2019 gedaald met 17%. 

Stichting Arkant Dienstverbanden
De stichting verzorgt dienstbetrekkingen, 
detacheringen en werkervaringsplaatsen in het 
kader van de Participatiewet. Daarnaast worden 
hier ook de voortrajecten en dienstbetrekkingen 
van UWV ondergebracht. Door een stijging van het 
aantal Participanten binnen deze stichting zijn de 
bijbehorende opbrengsten ten opzichte van 2019 
gestegen met 21%. 

Bedrijfsactiviteiten

Toegevoegde waarde NLW Groep 2020

De toegevoegde waarde van NLW is in het verslagjaar als volgt uit te splitsen:

Werken in Opdracht (WIO)
In de vestiging Venray worden met name 
activiteiten met betrekking tot logistieke 
dienstverlening uitgevoerd, zoals het verpakken 
van servicekits, rework werkzaamheden en het 
ontwerpen en produceren van dozen en andere 
verpakkingsvormen. De vestiging Panningen 
is ingericht voor verpakkings-, montage- en 
assemblageactiviteiten. De toegevoegde waarde van 
de WIO-activiteiten is ten opzichte van 2019 gedaald 
met 17%.

Werken op Locatie (WOL)
Bij opdrachtgevers op locatie worden in zowel Venray 
als Panningen voornamelijk logistieke activiteiten 
uitgevoerd. De toegevoegde waarde van de WOL-
activiteiten is ten opzichte van 2019 gedaald met 20%. 

Stg. Arkant 
Dienstverbanden

8%
Detachering 37%

WIO 41%
WOL 14%
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Ewelina Chudzinska
De uit Polen afkomstige Ewelina Chudzinska kwam via Gemeente Horst aan de Maas in 
beeld bij NLW Groep en deed op verschillende externe locaties werkervaring op. Toen 
WerkgeversServicePunt Midden-Limburg haar bij Raedts in Venray voorstelde voor de 
functie van facilitair medewerkster, twijfelde ze geen moment en zei enthousiast ‘ja’. 
Mede dankzij haar enthousiasme stroomde Ewelina vanuit een ontwikkeltraject bij NLW 
door naar een functie bij Raedts. Ewelina: “Bij Raedts werd ik hartelijk welkom geheten 
en zij doen er alles aan om de integratie zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik weet wat 
mijn taken zijn en mag dit in mijn eigen tempo uitvoeren. Dat vind ik fijn en is belangrijk 
voor mij”. Collega Yvette geeft aan: “Ewelina is een leuke collega en een waardevolle 
toevoeging aan ons team”. De taalbarrière maakt het af en toe lastig voor haar. Om 
haar op weg te helpen krijgt ze via de gemeente hulp aangeboden in de vorm van een 
taalcoach die iedere week langskomt om met haar te oefenen. Ewelina: “Er is een hele 
goede sfeer bij Raedts, mijn collega’s zijn aardig en helpen me. Ik hoop hier zo lang 
mogelijk te blijven!”

HET VERHAAL VAN...
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Algemeen
In de financiële verslaglegging van NLW Groep NV 
over 2020 zijn opgenomen de geconsolideerde 
financiële resultaten van onderstaande 
rechtspersonen:
- NLW Groep NV
- Stichting Overige Activiteiten Werkvoorziening
- Stichting Arkant Dienstverbanden

De in het onderdeel ‘Financiële Verslaglegging’ 
opgenomen geconsolideerde en/of samengevoegde 
cijfers zijn ontleend aan de afzonderlijk voor deze 
rechtspersonen opgestelde jaarrekeningen over 
2020. Deze jaarrekeningen zijn gecontroleerd door 
Deloitte, de accountantsverklaring is afgegeven 
d.d. … september 2021. 

Terugblik resultaten NLW over 2020
NLW Groep NV heeft over 2020 een omzet van 
€ 6.809.000 gerealiseerd, een daling van 15% als 
gevolg van de Coronacrisis. Voor de daling in omzet 
heeft de NLW een (dekkende) coronacompensatie 
van de overheid ontvangen van € 1.564.000.

Conform de statuten van de NV moet het statutaire 
eigen vermogen van de NLW jaarlijks worden 
verhoogd met het percentage van de index van 
de gezinsconsumptie. Over 2020 bedraagt deze 
verhoging € 22.000. Deze verhoging is verwerkt 
in het jaarresultaat onder de noemer ‘positief 
geconsolideerd resultaat’. 

Voor het aanvankelijk geraamde begrotingstekort 
hebben de gemeenten (bij de vaststelling van de 
NLW-begroting) een aanvullende bijdrage toegekend 
aan de NLW NV. Het definitieve bedrag van deze 
bijdrage wordt gebaseerd op het uiteindelijke  
resultaat van de NLW. Afhankelijk van dit resultaat 
wordt het eventuele overschot op de toegekende 
aanvullende gemeentelijke bijdrage terugbetaald aan 
de gemeenten en worden eventuele tekorten door de 
gemeenten aangevuld.

Omdat de NLW over 2020 veel meer aan WSW-
subsidie van het Rijk heeft verkregen dan waarmee 
rekening is gehouden, resteert er een behoorlijk 
overschot op de toegekende aanvullende 
gemeentelijke bijdrage. Conform de daarover 
gemaakte afspraken wordt het overschot ad 
€ 549.000 (na vaststelling van de jaarrekening) 
terugbetaald aan de gemeenten.         

Algemeen bezoldigingsbeleid
Het beleid inzake de bezoldiging van de directie 
sluit aan bij dat van de reguliere medewerkers van 
NLW. De bezoldiging van de statutair directeur wordt 
vastgesteld door de algemene vergadering van 
aandeelhouders. 

Financiële positie NLW Groep
Alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
rondom het financieel beheer binnen NLW 
zijn vastgelegd in een treasurystatuut. Ook in 
2020 is voldaan aan de voorwaarden die in het 
treasurystatuut zijn opgenomen.

De solvabiliteit is nagenoeg gelijk gebleven: deze 
was 28% eind 2019 en is nu 27% per ultimo 2020. 
Vanwege de situatie waarin NLW zich bevindt, is 
met de aangesloten gemeenten afgesproken dat er 
een minimum Eigen Vermogen wordt gehanteerd 
van € 1.000.000. Tekorten die het minimum Eigen 
Vermogen zouden aantasten, worden gefinancierd 
door de aangesloten gemeenten. Het voorstel aan 
de aandeelhouders is om de jaarrekeningen vast te 
stellen en om het positieve resultaat over 2020 toe te 
voegen aan het Eigen Vermogen. De totale omvang 
van het Eigen Vermogen komt hiermee per ultimo 
2020 op € 2.246.000.

Financiën
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Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van NLW 
Groep NV zijn de financiële gegevens verwerkt 
van de tot de groep behorende maatschappijen en 
andere rechtspersonen waarop een overheersende 
zeggenschap kan worden uitgeoefend of 
waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De 
geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met 
toepassing van de grondslagen voor de waardering 
en de resultaatbepaling van NLW Groep NV.
De financiële gegevens van de groeps-
maatschappijen en de andere in de consolidatie 
betrokken rechtspersonen en vennootschappen 
zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening 
opgenomen onder eliminatie van de onderlinge 
verhoudingen en transacties. Belangen van 
derden in het vermogen en in het resultaat van 
groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de 
geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking 
gebracht.

Algemene grondslagen voor de 
opstelling van de geconsolideerde 
jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld 
volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling 
van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders 
wordt vermeld, worden de activa en passiva 
gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

Financiële verslaglegging
2020
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Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.

Omrekening van vreemde valuta’s
Vorderingen, schulden en verplichtingen in 
vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de 
koers per balansdatum. Transacties in vreemde 
valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de 
jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op de 
datum van de transactie. De uit de omrekening per 
balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden 
opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met 
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 
houdend met een eventuele residuwaarde. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven.

Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoede-
ren worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 
lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-
opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 
beoordeling van de voorraden. De waardering van 
de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand 
op basis van fifo. De voorraden handelsgoederen 
worden individueel gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Het onderhanden werk en de voorraden gereed
product worden gewaardeerd tegen vervaardigings-
prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze 

lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald 
door individuele beoordeling van de voorraden. 
De vervaardigingsprijs omvat het directe 
materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten 
en de overige kosten die rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een 
opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto-
opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte 
verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten 
voor voltooiing en verkoop.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
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van de vorderingen. Er zijn geen vorderingen 
opgenomen onder de vlottende activa met een 
looptijd langer dan 1 jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan wordt hiermee bij de waardering 
rekening gehouden.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende 
verplichtingen af te wikkelen.

Langlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden 
worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het 
resultaat 

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst 
van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de 
over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten 
voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden 
verantwoord op het moment dat alle belangrijke 
rechten op economische voordelen alsmede alle 
belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. 
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde 
periode toegerekend. Opbrengsten van diensten 
worden opgenomen naar rato van de mate waarin 
de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot 
balansdatum in het kader van de dienstverlening 
gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte 
kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. 
De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde 
periode toegerekend.

Kosten van grond- en hulpstoffen
De kosten van grond- en hulpstoffen omvat de 
kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, 
bestaande uit het directe materiaalverbruik.

Wsw-subsidie
De Wsw-subsidie zoals opgenomen in de brede 
doeluitkering Sociaal Domein. Het bedrag wordt 
gebaseerd op de meicirculaire van het betreffende 
boekjaar. De subsidie wordt ontvangen door het 
Werkvoorzieningschap en doorgegeven aan NLW 
Groep NV. Deze subsidie wordt ten gunste van de 
winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar waarop 
deze betrekking heeft.

Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage betreft een jaarlijkse 
bijdrage per arbeidsplaats, beschikbaar gesteld 
door de aangesloten gemeenten. Deze bijdrage 
wordt ontvangen door het Werkvoorzieningschap en 
doorgegeven aan NLW Groep NV.  



Lonen en salarissen
De Gemeenschappelijke Regeling is formeel 
werkgever van het SW-personeel. De NV is echter 
materieel werkgever van het SW-personeel. Derhalve 
worden de kosten van het SW-personeel bij de 
NV verantwoord. Het regulier personeel heeft een 
dienstbetrekking met NLW Groep NV. De lonen en 
salarissen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te 
verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die 
periode aan het pensioenfonds verschuldigde 
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde 
premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, 
wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als 
de op balansdatum reeds betaalde premies de 
verschuldigde premies overtreffen, wordt een 
overlopende actiefpost opgenomen voor zover 
sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of 
van verrekening met in de toekomst verschuldigde 
premies.

Grondslagen voor de opstelling van het 
geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld 
volgens de indirecte methode. Kasstromen in 
vreemde valuta’s worden omgerekend tegen een 
geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen 
inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het 
kasstroomoverzicht getoond. Winstbelastingen, 
ontvangen interest en ontvangen dividenden worden 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden 
worden opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten.

NLW GROEP 2020
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Kawa Ismaël 
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Neem 
het verhaal van Kawa Ismaël. De uit Syrië afkomstige Kawa woont ruim 4 jaar met zijn 
familie in Venray. Kawa kwam via gemeente Venray in beeld bij NLW Groep en deed 
op verschillende externe locaties werkervaring op. Toen er een vacature als bijrijder 
bij kringloopwinkel 2Switch in Venray voorbij kwam, greep Kawa deze kans met beide 
handen aan. Mede dankzij zijn enthousiasme en actieve inzet stroomde hij vanuit een 
ontwikkeltraject bij NLW door naar een reguliere baan bij 2Switch. Kawa: “Ik wil graag 
bij 2Switch blijven, we werken hard, drinken gezellig koffie samen, hebben respect voor 
elkaar en helpen elkaar”.

HET VERHAAL VAN...



22

Geconsolideerde balans NLW Groep per 31 december 2020

Balans vóór winstbestemming conform jaarstukken NLW Groep NV

Bedragen x € 1.000 31 december 2020 31 december 2019

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 2.240 2.355

2.240 2.355
Vlottende activa
Voorraden 521 585
Vorderingen en overlopende activa 4.857 3.084
Liquide middelen (banksaldi) 635 1.783

6.013 5.452
Totaal activa 8.253 7.807

PASSIVA
Eigen Vermogen
Groepsvermogen (reserves) 2.246 2.223

Voorzieningen 143 185

Langlopende schulden 453 510

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva (crediteuren, 
reservering vakantiegeld enz.)

5.411 4.889

Totaal passiva 8.253 7.807
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Geconsolideerde resultatenrekening NLW Groep over 2020

Bedragen x € 1.000 Jaar 2020 Jaar 2019

BATEN
Bruto-marge

Netto-omzet 6.809 8.021

Kosten van grond- en hulpstoffen 1.197 1.221

5.612 6.800

Overige bedrijfsopbrengsten

Wsw-subsidie 20.283 20.401

Gemeentelijke bijdrage 509 535

Overige baten 4.470 3.426

25.262 24.362

Totaal bedrijfsopbrengsten 30.874 31.162

LASTEN
Bedrijfs- en financieringslasten

Lonen, salarissen en sociale lasten 28.497 28.421

Afschrijvingskosten 201 208

Overige bedrijfskosten (gebouwen enz.) 2.124 2.504

30.822 31.133

Bedrijfsresultaat 52 29

Rentebaten en -lasten -30 -28

Resultaat voor belasting 22 1

Belasting over resultaat 0 0

Resultaat na belasting 22 1

Mutaties in totaalresultaat 0 0

Totaalresultaat 22 1
 



Geconsolideerd kasstroomoverzicht NLW Groep over 2020

Bedragen x € 1.000 Jaar 2020 Jaar 2019

Beginsaldo liquide middelen 1.783 3.152

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Bedrijfsresultaat 52 29
Afschrijvingen 201 208
Mutatie Eigen Vermogen 0 602

Mutaties werkkapitaal (excl. liq. midd.): 

Voorraden 64 -49

Vorderingen -1.773 -95

Kortlopende schulden 522 -965

Mutaties reserves / voorzieningen -42 -651

Totale kasstroom operationele activiteiten -976 -921

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen materiële vaste activa -86 -363
Desvesteringen 0 0

Desinvesteringen financiële vaste activa 0 0

Totale kasstroom investeringsactiviteiten -86 -363

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Mutatie langlopende schulden -56 -56
Betaalde interest -29 -28

Totale kasstroom financieringsactiviteiten -85 -84

Totale mutatie liquide middelen -1.148 -1.396

Eindsaldo liquide middelen 635 1.783
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Hajrija Adrovic
Hajrija Adrovic woont met haar gezin in Grashoek. Vanwege gezondheidsklachten kan 
ze niet aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt en kwam zij bij NLW Groep terecht. Hier 
werkt zij met veel plezier aan het vervaardigen van menucovers voor Unicover. Hajrija: 
“Het was geen pretje om thuis te zitten, niet te kunnen werken en geen sociale contacten 
te hebben. Dat was moeilijk. Ik denk niet dat ik zonder NLW uit de uitkering was gekomen. 
Nu ik aan het werk ben, ben ik blij: ik vind het heel leuk om een product met eigen handen 
zo mooi te kunnen maken. Het is spannend, ik leer iedere dag iets bij. Ik voel me op mijn 
plek, word ik gewaardeerd en kan ik mezelf zijn. NLW betekent dat ik sociale contacten 
kan onderhouden, mijn eigen geld kan verdienen en niet thuis hoef te zitten. Dat is 
belangrijk voor mij!”

HET VERHAAL VAN...
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NLW Groep is gevestigd op de volgende locaties: 

NLW Groep Venray (hoofdkantoor)
Smakterweg 19
5804 AE Venray

NLW Groep Panningen 
Industrieterrein 1
5981 NK Panningen

NLW Groep Horst (Stekbedrijf de Biesplanken)
Nieuwenbergweg 1-7a
5961 NR Meterik



WIJ LATEN MENSEN
ZIJN WIE ZE ZIJN
EN WORDEN 
WAT ZE KUNNEN

Juli 2021




