
 

 

 

 

  
 

 
  

Assemblage 

Kwaliteit, flexibel en ‘dichtbij’ 

 

 

Onze dienstverlening gaat verder dan 
het assembleren, verpakken en 
insealen van producten. Wij nemen 
desgewenst uw totale proces uit 
handen!  
 
Supergemotiveerde medewerkers 

staan dag in dag uit klaar in 
combinatie met flexibele en goed 
geoutilleerde productieruimten. 
Zij bedienen een breed pallet aan 
opdrachtgevers, variërend van 
eenmanszaken tot multinationals.  

 
Het succes van uw product is mede afhankelijk van 

een juiste verwerking. Denk aan: kwaliteit, efficiëntie, 

flexibiliteit en het tijdig beschikbaar zijn in combinatie 

met een zorgvuldige afhandeling. Daar staat Werkse! 

borg voor. Onze dienstverlening gaat verder dan het 

assembleren en  verpakken  van producten. Ook 

kunnen we meedenken in de ontwerpfase om te 

komen tot efficiënte productiemethoden.  

Assemblage 

 

 Kleine en grote seriematige assemblage-

werkzaamheden; 

 Samenstellen en testen van componenten; 

 Montage van kabels en schakelkasten; 

 Solderen van bekabeling en thermokoppels. 

 

Verpakken 

 

 Handmatig en machinaal verpakken waaronder, 

sealen, krimpen, labelen; 

 Voorraadbeheer; 

 Distributie. 

 

Lean en ‘just in time’ 
U kunt zich richten op uw corebusiness terwijl 

Werkse! alle handelingen verzorgt. Van transport, 

assemblage en verpakken, coderen en opslag, tot 

orderpicking en distributie naar de gewenste 

bestemming. Om uw klantvraag te realiseren, heeft 

Werkse! al haar processen ingericht volgens de 

basisprincipes van Lean. Daarbij signaleren wij 

verspillingen in de keten en gaan met de klant na 
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hoe die te elimineren zijn. Wij leveren uw 

producten/diensten ‘Just In Time’. Het personeel is – 

en wordt doorlopend – getraind in de principes van 

lean. Met bewezen succes: in 2017 won Werkse! de 

landelijke Lean Six Sigma development Award.  

 

Kwaliteit 

Kwaliteit is ons handelsmerk. We leren en ver-

beteren continue, anticiperen en werken aan het 

overtreffen van de behoeften en verwachtingen van 

onze klanten. Door gebruik te maken van 

procedures voldoen we aan de vraag van de klant. 

Onze aanpak is er op gericht om iedere opdracht in 

één keer goed te doen. Altijd samen en in een open 

communicatie met de klant.  

 

Logistieke ondersteuning  

Op logistiek gebied bieden wij een integraal full 

service concept. Transport, opslag, voorraadbeheer, 

en verzenden: wij kunnen veel van uw wensen 

uitvoeren. Logistiek management en voorraad-

beheer zijn bij ons dan ook in goede handen. Een 

zorg minder voor u!  

 

Flexibel in werkkracht & ‘om de hoek’ 

Werkse! is flexibel in werkkracht. Wij voeren de 

werkzaamheden uit tegen aantrekkelijke tarieven, 

die concurrerend zijn met bijvoorbeeld de 

zogenaamde ‘goedkopere’ landen. We hebben korte 

levertijden en spreken uw taal. We produceren bij u 

‘om de hoek’, daardoor zijn aanpassingen in de 

productie snel door te voeren.  

 
Sociaal ondernemen 

Soms lukt het mensen niet om zelfstandig werk te 

vinden. Dan helpt Werkse! als erkend werkleer-

bedrijf. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

worden al werkend en lerend voorbereid op een 

plaats binnen de reguliere arbeidsmarkt. Op basis 

van ‘Goed Werknemerschap’ worden zowel baan- 

als specifieke vakvaardigheden bijgebracht. Hiermee 

en samen met onze klanten dragen we structureel bij 

aan een socialere wereld. Het laat zien dat onder-

nemen uitstekend samengaat met de zorg voor 

elkaar en voor onze planeet.  

 

Werk uitbesteden aan Werkse! betekent voor u als 

klant: ‘meedoen aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen’. Daarbij zijn de medewerkers van 

Werkse! bovengemiddeld gedreven, zij gaan voor 

kwaliteit en zijn u graag tot dienst!  

 

 

 

Social return 

Samenwerken met Werkse! kan meetellen in de 

social return paragraaf bij aanbestedingen. Werkse! 

heeft een expertisecentrum op het vlak van Social 

Return.  
 

Voordelen op een rij:  

 Totaaloplossingen mogelijk 

 Werken met Werkse! = sociaal ondernemen 

 Meedenken in de ontwikkelfase 

 Samenwerking met hoogwaardige partners 

 Flexibele capaciteit, dus beperking van uw vaste 

personeelskosten  

 Gecertificeerd werkleerbedrijf 

 Winnaar landelijke Lean Six Sigma development 

Award 

 

 

Contact 

U kunt ons bereiken via:  

verkoop@werkse.nl 

 

Of neem contact op met accountmanager 

Harco Haasdijk via: 06 39 87 58 98. 
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