
“  Het werk wordt met elkaar opge-
pakt en de mensen staan elke dag 
weer voor met veel enthousiasme 

en inzet ons klaar ”
PostNL

“ Florence van den Berg werkte 14 jaar gedetacheerd bij  
Vacanceselect. In het begin om alle pakketten met reisbe-
scheiden en informatiemateriaal samenstellen. Inmiddels 

ontvangt ze ook het bezoek, onderhoudt de pantry en 
verzorgt de post. Vacanceselect heeft haar in 2014 regu-

lier in dienst genomen. HR-manager Suzanne Hendriks 
raadt elke ondernemer, die nu nog twijfelt over het in 

dienst nemen van een werknemer met een arbeids-
beperking, aan om het te doen. “De toegevoegde 

waarde is meer dan je van te voren verwacht” 
Vacanceselect 

Al deze mensen helpen wij aan een baan  
Hoe dat werkt kunt u zien op wnk.nl

“ WNK neemt het werk aan en organiseert een pool van mede-
werkers die zo flexibel is, dat het kan meebewegen met het 
aanvoerpatroon wat van de paprikaplanten afkomt!”
Barendse DC
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Alles voor elkaar met 
WNK Personeelsdiensten



WNK werkt mee!
Heeft u het werk waarmee onze mensen aan de slag kun-
nen? Dan zorgen wij voor de gunstige voorwaarden waar 
tegen het werk kan worden uitgevoerd.  Met èèn medewerker, 
maar ook met een compleet team kan WNK Personeelsdiensten 
meewerken aan vele productietaken in uw organisatie. 

Wilt u een toelichting op deze  
mogelijkheden? De mensen van 
WNK Personeelsdiensten gaan 
graag met u in gesprek.

Als werkgever bent u de sleutelfiguur om mensen met een arbeidsbeperking 

aan een baan te helpen. Daar staat natuurlijk wel iets tegenover. Zo wordt 

de arbeidsbeperking, ofwel verminderde loonwaarde, gecompenseerd in 

de vorm van loonkostensubsidie. 

In het geval dat de medewerker wordt gedetacheerd wordt deze 

subsidie in mindering gebracht op het detacheertarief. Als een 

productieteam wordt ingezet binnen uw bedrijf, worden 

alle mogelijke subsidies verrekend in een overzichtelijke 

eindfactuur. Zo zijn onze medewerkers al snel rendabel  

inzetbaar terwijl wij de risico’s van het werkgeverschap 

in vele gevallen behouden. De kosten voor eventu-

eel ziekteverzuim komen niet voor uw rekening. 

Deze kosten zijn afgedekt met een zogenoemde 

No-risk polis. 

Maar het gaat verder; voor u als klant biedt 

WNK alle service die onze dienstverlening 

kenmerkt. Met professionele begeleiding 

door de inzet van een persoonlijke con-

sulent die als vaste contactpersoon ver-

trouwd raakt met uw bedrijfsvoering. 

Deze consulent geeft u toegang tot 

alle vormen van maatwerk dienst-

verlening die WNK u te bieden 

heeft.  

Geen omkijken naar
WNK neemt alle randzaken uit handen, zorgt ervoor dat 

onze medewerkers onder optimale condities bij u aan de 
slag kunnen. Als dienstverlener voor werkgevers kunnen we 

bemiddelen bij het plaatsen van werknemers, detacheren van 
medewerkers en de gedetacheerde inzet van complete teams inclu-

sief begeleiding. 

Detacheren
Een medewerker die via WNK Personeelsdiensten bij u wordt gedetacheerd, blijft formeel in 

dienst van WNK Personeelsdiensten. De medewerker wordt aan u uitgeleend op basis van af-

spraken, onder andere over contractduur, werktijden, werkzaamheden en de inleenvergoeding. 

Team detachering 
Het detacheren van een compleet team is na de invoering van de Participatiewet in januari 2015 

toegevoegd aan het uitvoeringskader van WNK Personeelsdiensten. Bij deze vorm van deta-

cheren komt er een groep medewerkers bij u, op uw locatie, de werkzaamheden uitvoeren. 

Deze medewerkers worden aangestuurd door een eveneens gedetacheerde (meewerkend) 

leidinggevende.

Personeelsbemiddeling
Personeelsbemiddeling lijkt op individuele detachering. Het grote verschil is dat 

de medewerker nu in loondienst is bij de werkgever. Indien er sprake is van een 

arbeidsbeperking, ontvangt u als werkgever financiële compensatie.

Ga naar wnk.nl 
en ontdek alle 
mogelijkheden

Alles voor elkaar met WNK Personeelsdiensten


