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NLW GROEP
BETROUWBARE EN 
FLEXIBELE OPLOSSINGEN 
IN ARBEIDSCAPACITEIT

Wij nemen het werk 
graag van u over. 
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NLW GROEP 
WAARDEVOL EN 
PASSEND WERK
VOOR MENSEN 
MET EEN 
ARBEIDSBEPERKING

2 



Bij NLW Groep zijn uw werkzaamheden in goede handen. NLW staat voor 
waardevol en passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Onze 
gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers nemen het werk graag van 
u over. Dat kan door het uitbesteden van werk bij ons op locatie of door het 
inhuren van onze mensen, op individuele basis of in groepsverband. Wij 
denken graag met u mee om te komen tot een oplossing die bij u past. Wij 
zijn trots op onze medewerkers en dienstverlening waarmee we uw werk 
zonder zorgen perfect afleveren. 

W E R K Z A A M H E D E N  U I T B E S T E D E N   -   W E R K E N  O P  L O C AT I E   -   P E R S O N E E L  I N H U R E N   -   G R O E P S D E TA C H E R I N G

Flexibel
Op basis van persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn onze 
medewerkers binnen onze bedrijven praktisch opgeleid in 
diverse vakgebieden. Op deze manier kunnen wij uw capaciteit 
flexibel opschalen en geeft u invulling aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.
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‘We werken al jarenlang samen.’
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WERKZAAMHEDEN UITBESTEDEN 

U kunt bij NLW Groep diverse werkzaamheden uitbesteden. Onze 
eigen uitvoeringslocaties in Panningen en Venray zijn uitstekend 
toegerust voor allerlei soorten opdrachten. Denk bijvoorbeeld aan 
productie, assemblage, montage, verpakken en verzendklaar maken. 
Flexibiliteit, kwaliteit en maatwerk zijn hierbij de sleutelwoorden. 
Als u zorgt voor de opdracht en de materialen, zorgen wij voor de 
rest!

Fancom, sinds vele jaren partner
van NLW Groep
Fancom verzorgt automatisering in de intensieve veehouderij. De medewerkers van NLW 
voeren aan de hand van werkinstructies assemblagewerkzaamheden uit aan onder andere 
ventilatoren en motoren. Rob Zelen, Strategic Buyer bij Fancom BV: ”NLW verzorgt op 
professionele en efficiënte wijze assemblagewerkzaamheden voor Fancom, we werken al 
jarenlang samen. NLW is een betrouwbare en flexibele partner en speelt perfect in op onze 
behoeften en op de wensen van onze klanten”. 

WAT BIEDT NLW?
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‘Werk uitbesteden op eigen locatie.    
                Dat scheelt ons veel zorgen!’
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WERKEN OP LOCATIE 

U kunt ook werk uitbesteden op uw eigen locatie. Dat is soms wel 
zo handig en efficiënt. Wij komen dan met onze medewerkers naar 
u toe om te werken aan uw (deel)processen en zorgen daarbij 
bovendien voor leiding en begeleiding. Dat scheelt u heel veel 
zorgen!

Werken op locatie bij Dentsply Sirona
Dentsply Sirona is ‘s werelds grootste fabrikant van professionele tandheelkundige 
producten en technologieën. Iedere werkdag vertrekt er een team van NLW-medewerkers 
vanuit Panningen naar Sevenum, waar het verpakkingswerkzaamheden van diverse 
tandheelkundige producten verricht. Het team van NLW wordt zeer gewaardeerd door 
Dentsply en zit ruim boven de afgesproken 3000 verpakte producten per dag!  

WAT BIEDT NLW?



‘Bette is van toegevoegde waarde voor ons team.’
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Personeel inhuren 

Groepsdetachering 

U kunt bij NLW terecht voor het inhuren van goed opgeleid en 
gemotiveerd personeel. Dat kan individudeel of in groepsverband. 
Onze medewerkers worden, ook op locatie, door ons begeleid. 

Groepsdetachering is uitermate geschikt als u werk wilt uitbesteden 
dat gemakkelijk en snel kan worden verzet door meerdere mensen 
of juist een structurele strekking heeft. Welke vorm u ook kiest, het 
te detacheren personeel werkt onder uw leiding en wordt daarnaast 
persoonlijk begeleid door een van onze jobcoaches. 

Kruidvat enthousiast aan de slag
met Bette
Bette Heetkamp kwam na afronding van haar opleiding in beeld bij het Werkgevers 
Servicepunt. Ze volgde een intern traject bij NLW en deed hiermee ervaring en vaardigheden 
op bij diverse bedrijven. In samenwerking met gemeente Venray startte Bette een traject bij 
Kruidvat, waarbij zoveel mogelijk werd ingezoomd op haar competenties en de mogelijkheden 
om deze optimaal in te zetten. Dat werkte zo goed dat Bette snel doorstroomde naar een 
reguliere baan bij Kruidvat! 

WAT BIEDT NLW?
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Waarom NLW Groep?

NLW is al 65 jaar een betrouwbare partner voor bedrijven in onze regio! 
Wij werken al succesvol samen met bedrijven als  Dolmans Landscaping Group, 
Business Post, AMC Point, DHL, Lifehammer, en Nedschroef.

Voldoende capaciteit
Vanuit drie vestigingen biedt NLW Groep een arbeidsplaats aan circa 1000 medewerkers.

Stabiele partner
NLW voert de (voormalige) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten 
Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Daarnaast is NLW voor deze gemeenten 
een professionele partner bij het uitvoeren van de Participatiewet. 

Continuïteit
Onze medewerkers werken onder toeziend oog van hoogwaardige begeleiders, 
u hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de continuïteit van uw werkzaamheden 
ten koste gaat van sociaal verantwoord ondernemen.

Samenwerking 
NLW Groep is partner van het Werkgevers Servicepunt Noord-Limburg en werkt nauw 
samen met gemeenten, UWV en andere partijen.

Kwaliteit
Kwaliteit staat bij NLW hoog in het vaandel! NLW is gespecialiseerd in de juiste inrichting 
van productieprocessen en het leveren van de juiste aantallen conform leveringsafspraak. 
Onze specialisten zijn perfect in staat om moeilijk werk om te zetten in een eenvoudige 
taak. Daarbij is NLW Groep ISO-9000 gecertificeerd.



Wat levert samenwerking met NLW op?

• uw oplossing bij (tijdelijke) capaciteitsproblemen 
• maatschappelijk verantwoord ondernemen
• focus op uw core business door uitbesteding van werkzaamheden
• invulling Quotumwet/ wet Banenafspraak
• concurrerende markttarieven

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking krijgen de kans 
om te werken voor of in uw bedrijf. Dat is niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar 
ook sociaal verantwoord ondernemen. Wij horen regelmatig dat onze medewerkers goed 
opgeleid en gemotiveerd zijn en een meerwaarde zijn voor onze partners.

  ‘NLW Groep levert op maatschappelijk                  
 verantwoorde wijze betrouwbare en flexibele
oplossingen voor capaciteitsvraagstukken.’ 
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‘Wij besteden al 22 jaar
werk uit aan mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt.’
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Samenwerking met Euronyl BV
NLW verzorgt in opdracht van Euronyl BV het assembleren, conditioneren en verpakken van 
kunststof spuitgietproducten, het verpakken van plaatjes in een dispenserverpakking, alles 
voorzien van stickers en kwaliteitscontrole. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen besteedt Euronyl BV al 22 jaar werk uit aan bedrijven die werk bieden aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf vond een assemblagepartner in 
NLW. Patrick Godding, Plantmanager bij Euronyl, vertelt: “NLW is voor ons de juiste partij 
omdat NLW zich op meerdere markten begeeft en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. 
De samenwerking verloopt prima doordat de communicatielijnen kort en direct zijn”. 
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Interesse? 
Wil u eens onderzoeken wat de mogelijk-
heden voor samenwerking met NLW Groep 
zijn? Neem dan eens contact met ons op. In 
een gesprek van maximaal een uur maken 
wij een quick scan. Op basis daarvan 
werken wij de mogelijkheden uit in een 
concreet voorstel. Natuurlijk vrijblijvend en 
met zekerheid verrassend! 

NLW Groep maakt onderdeel uit van 
Werkgevers Servicepunt Noord-Limburg +

NLW GROEP 
Smakterweg 19
5804 AE Venray
0478 552 323

info@nlw.nl
www.nlw.nl 

Noord-Limburg
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Wij nemen het werk
         graag van u over. 


