
 

 

 

 
  
 

 
 
 

Groepsdetachering  

 
 

Medewerkers vanuit Werkse! bij u op 

locatie. Dag in dag uit of in alleen in 

piekperiodes. Zodat alle productie-

processen zekergesteld zijn. Dat kan 

zonder extra vaste personeelskosten. 
 

 

 

 
Flexibel in werkkracht en tijdstippen 

Werkse! is flexibel in werkkracht. Onze mede-

werkers kunnen het proces op de werkvloer bij u 

op locatie verzorgen. In een kleine of grotere 

groep. Desnoods tot in de kleine uren.  

 

Groepsdetachering in house 

Is uw eigen capaciteit niet toereikend? Werkse! kan 

uw productie, of een deel daarvan, uit handen 

nemen. Werkse! Groepsdetachering is geen 

uitzendbureau, maar voor een wat langere periode 

is Werkse! wel geschikt om bijvoorbeeld in 

piekperiodes u van enthousiast personeel te 

voorzien. Werkse! heeft jarenlange ervaring op 

uiteenlopende locaties met het inzetten en 

aansturen van groepen medewerkers op locatie 

van de opdrachtgever.  

 

Mogelijke werkzaamheden: 

 Verpakken / ompakken 

 Assembleren 

 Post sorteren 

 Vakken vullen en spiegelen 

 Productiewerk 

 Schoonmaken en testen van computers 

 Potplantenkwekerijen 

 
Voordelen op rij: 

 Dienstverlening bij u op locatie 

 Zowel voor tijdelijk als langdurig  

 Flexibel qua aantal medewerkers, dus beperking 

van uw vaste personeelskosten 

 Overname (gedeeltelijk) werkproces 

 Al dan niet aangestuurd door een werkleider 

vanuit Werkse!  

 Geen logistieke verplaatsing van goederen: uw 

processen blijven beheersbaar 

 Eventueel zieke medewerker wordt vlot 

vervangen 
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 Geen financiële risico’s en personeels-

administratie voor u als klant: medewerkers 

blijven bij Werkse! op de P-rol staan 

 
Onze opdrachtgevers: 

 DHL 

 PostNL 

 DSM 

 Rora 

 Voor elkaar (voorheen IIC | VacuVin) 

 

Werkleerbedrijf 

Soms lukt het mensen niet om zelfstandig werk te 

vinden. Hiervoor heeft Werkse! het Werkleerbedrijf 

ingericht waarvan Groepsdetachering een 

onderdeel is. Binnen het Werkleerbedrijf worden 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

voorbereid op een plaats op de reguliere 

arbeidsmarkt. Zij worden in de gelegenheid gesteld 

om, na een diagnose op competenties, 

arbeidsritme op te doen en te werken aan de 

competenties goed werknemerschap. In sommige 

gevallen worden mensen ook opgeleid in 

benodigde vakvaardigheden. 

 

Medewerkers van Werkse! gaan voor kwaliteit en 

zijn u graag van dienst! Werk uitbesteden aan 

Werkse! betekent voor u als klant: ‘meedoen aan 

maatschappelijk verantwoord ondernemen’. 

 

Contact 

U kunt ons bereiken via: 

groepsdetacheren@werkse.nl  

 

 

 

of bel met Sjaak Kwakernaat, manager 

Groepsdetachering, Post en PostNL 

via:  06 26 14 27 71 
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