
in beeld 2019

Impressie nieuw pand NEF, oplevering eind 2021



We bieden mensen in de regio Noardeast Fryslân met een afstand tot werk de ondersteuning 

die ze nodig hebben om te kunnen participeren binnen de arbeidsmarkt. Onze werkwijze is 

gericht op “ontwikkeling door werk en werk door ontwikkeling”, waarbij iedereen gelijk is; 

gewoon bijzonder én bijzonder gewoon. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden, waarbij 

we blijven inspelen op de veranderende marktomstandigheden.

“Net eamelje, gewoan dwaan!”

64.229 inwoners
(stand van zaken 01-10-2019)

21.610 arbeidsplaatsen
(bron: LISA data; het aantal banen heeft betrekking 
op het totaal aantal fulltimers, parttimers en 
uitzendkrachten)

5.290 bedrijven

Marktaandeel Friesland NEF 16%

Onze missie
Gewoon bijzonder én bijzonder gewoon.

Ons werkgebied

19 februari 2020
Alle deelnemers aan de NEF Beweegt Dag 

bij Sportstad Heerenveen.



Midden in de samenleving

Ieder mens heeft recht op arbeid,
zonder enig onderscheid van welke aard ook.
(Universele verklaring van de rechten van de mens 1948)

Chr. school voor praktijkonderwijs

Maatschappelijke impact

Onze ambitie is onze leidende positie binnen de sector en de regio verder te professionaliseren 
en uit te bouwen met nieuwe leer/werkconcepten, detacheringsmogelijkheden en industriële 

toepassingen. Alle geboden oplossingen voldoen aan de criteria Duurzaam, Eigentijds, Effectief 
en Efficiënt. Dit in het belang van de mens, de opdrachtgever en de werkgelegenheid in ons 

werkgebied. Samen ondernemen we vanuit onze nuchtere Friese instelling van 
“net eamelje” maar “gewoan dwaan”! 

NEF staat dan ook midden in de samenleving en werkt samen met het bedrijfsleven, diverse 
ondernemersverenigingen, Fryslân Werkt, UWV en scholen zoals Friesland College, 
Friese Poort, PRO Dokkum en De Wingerd aan de realisatie van haar doelstellingen.

TOTAAL 757
646 vanuit de SW/Beschut

  111 vanuit de BAB

417
Geplaatst bij 

119 verschillende 
bedrijven in de regio.

340

43 opdrachtgevers 
bieden werk aan

op één van onze 
industriële
afdelingen

71
Ambtelijk en flex

personeel

303 mensen volgden het 
re-integratietraject bij NEF 

waarvan 146 mensen 
betaald werk vonden.

NEF, één van de grootste
werkgevers in de regio,

biedt werk aan 
828 mensen.



Is het re-integratietraject succesvol 
doorlopen, dan helpen we onder 
professionele begeleiding de mens 
richting arbeidsmarkt. Hiervoor zoe-
ken we o.a. de samenwerking met 
het bedrijfsleven op.
Het daadwerkelijk vinden van een 
baan is een bijzonder goede presta-
tie; het is niet alleen goed voor de 
mens, het heeft ook financiële im-
pact op de overheid. 

AALSUM NIEUWLANDAALSUM NIEUWLAND
RE-INTEGRATIE | DETACHERING | LOOPBAANBEGELEIDINGRE-INTEGRATIE | DETACHERING | LOOPBAANBEGELEIDING

NEF Askare BV
NEF heeft een eigen payroll instrument onder 
de naam NEF Askare BV waarvoor de ABU CAO 
wordt gevolgd. Hierin kunnen we potentiële 
opdrachtgevers en onze doelgroep tijdelijk 
helpen.
Ruim 40 mensen hebben via Askare een weg 
gevonden naar de arbeidsmarkt, zowel intern bij 
NEF dan wel bij externe opdrachtgevers.

ASKARE

Samenwerking
Een samenwerking met Van Aalsum & 
Nieuwland heeft ervoor gezorgd dat we 
55 statushouders konden begeleiden 
binnen ons re-integratiecentrum. De 
meeste statushouders hebben een 
werkervaringsplek om een vak te leren 
met als uiteindelijk doel het vinden van 
een passende werkomgeving.

Robuust
Bij Robuust worden deelnemers 
via een maatwerktraject onder-
steund in hun zoektocht naar 
passend werk en inkomen. In de 
loop van 2019 is Robuust door-
ontwikkeld en verbreed door ook 
mensen in traject te nemen met 
een grote(re) afstand tot de ar-
beidsmarkt. De nadruk ligt hierbij 
in beginsel op “meedoen en het 
ontdekken van talenten”. Aanslui-
tend wordt, als de deelnemer er 
aan toe is, gekeken naar mogelijk-
heden in relatie tot werk.

303 aanmeldingen in 2019

Zonder goede samenwerking met 
bedrijfsleven en partners

hadden we dit niet gerealiseerd!

417
Geplaatst bij 

119 verschillende 
werkgevers.

146 mensen =48%! 

stroomden uit naar betaald werk

Ontwikkeling
& detachering



Onze zeer professionele verpakkingsafdelingen hebben zich 

gespecialiseerd in de sectoren human/petfood en non-food. 

Diverse grote producenten weten hun weg al jaren te vinden 

naar NEF vanwege de kwaliteit en de betrouwbaarheid.

Dit doen we vanuit onze nuchtere Friese instelling....

Onze verpakkingsafdelingen voldoen aan de wereldwijde 

standaard certificering voor de gehele voedingsmiddelen 

industrie.

Onze houtafdeling heeft het af-
gelopen jaar voor 20 opdracht-
gevers diverse opdrachten uit-
gevoerd, zoals assemblage ten 
behoeve van bakfietsen, het pro-
duceren van frames ten behoeve 
van bedden en hoofdborden, 
snoezelmeubelen, nestkastjes, 
stelkozijnen, fotoborden, etc. en 
diverse bewerkingen aan hout. 
Dankzij geavanceerde houtbe-
werkingsmachines en onze vak-
kundige mensen is nagenoeg 
alles mogelijk op het gebied van 
hout.

Net eamelje,
gewoan dwaan!

Food Safety System
Certification 22000

HOUTBEWERK I NG

D O K K U M

op één van onze 
industriële
afdelingen

43 opdrachtgevers
bieden werk aan

Industrie

Andere samenwerkingen

Hout

340



€ 1.912.000,-

€ 2.492.000,- negatief subsidieresultaat

resultaat bedrijfsvoering

- € 580.000,-

resultaat

Werk, 
meer dan inkomsten
De maatschappelijke impact van het hebben 

van werk is niet uit te drukken in geld. Werk is 

een sociale omgeving, collega’s, het gevoel van 

waarde te zijn. 

Belangrijke drivers zijn dan ook wat onze

medewerkers, opdrachtgevers en partners 

iedere dag bij NEF ervaren.

NEF BESPAART

PLEZIER

SOCIALE

CONTACTEN

ZEKERHEID
MINDER

PSYCHISCHE

KLACHTEN

ZINVOLLE

DAGBESTEDING

e r g e n s
g o e d  i n

z i j n

PERSOONLIJKE

ONTWIKKELING

COLLEGA’S WERK

Door de inzet van NEF bespaart iedere inwoner 

uit de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-

Fryslân een bedrag van € 29,77.

+77%

De inspanningen  van de NEF zorgen voor 

een dekkingsbijdrage van 77% op het 

subsidietekort, waardoor de bijdrage voor 

de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-

Fryslân en inwoners beperkt blijft.

* excl. de gerealiseerde besparing op het sociale domein.

€ 29,77*



NEF Dokkum
Holwerderweg 21          
9101 PA Dokkum         

0519 - 229 119 
info@nef.nl
www.nef.nl       

NEF Kollum
Rijdstraat 2

9291 MB Kollum 


