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DICHTBIJ EN BETROKKEN: 

Wij zijn de kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare 

totaaloplosser voor personele vraagstukken. Partner en 

matchmaker voor bedrijven en werkzoekenden. Wij zijn een 

oplossing voor vrijheid, ontwikkeling, passie en trots. Werknemers 

die via Pander en Lier worden uitgezonden zijn betrouwbare 

krachten die hun verantwoordelijkheid nemen en houden van 

duidelijkheid en korte lijnen: net als Pander en Lier. Wij zijn altijd 

dichtbij voor passende hulp, of gewoon een kop koffie en een 

goed gesprek. 

INLEIDING

SAMEN ZETTEN WE DE SCHOUDERS ERONDER 

Werken bij Pander en Lier is voor medewerkers die niet in een 

hokje willen worden geplaatst.Wij houden van gedrevenheid, in 

het werk naast het werk en voor het werk. Ontwikkeling houdt 

niet op, het versnelt je naar het volgend level of de volgende 

fase. Daarom bieden wij ontwikkeltrajecten voor diegene die nog 

niet alle kennis hebben. Mensen met de juiste instelling en de wil 

om te leren, zullen bij ons altijd de weg vinden naar een beter 

perspectief. Wij zijn er voor iedereen die net als wij graag voorbij 

de horizon kijkt en wil blijven groeien. 



54

2013
Oprichting Pander en Lier B.V.

2015
Uitbreiding met twee vaste 
medewerkers

2017
Ontvangst 1e FD Gazelle  
vanwege snelle groei

2018
Inmiddels uitgegroeid 
tot zes vaste krachten

2019
Opening kantoor Veendam &  
benoemd tot NBBU Loopbaan  
Intermediair

ONTWIKKELING

De dienstverlening van  
Pander en Lier bestaat uit:

Kans op contract bij werkgever sinds 2018

Gemiddeld weken aan het werk  
via Pander en Lier

Huidig ziekteverzuimpercentage

Algemeen tevredenheidscijfer  
uitzendkrachten

17%

48

2,3%

7,8
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KERNWAARDEN
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WAARDEN
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VRIJHEID

ONTWIKKELING

PASSIE

TROTS

DICHTBIJ

BETROKKEN

EERLIJK
HELDERE COMMUNICATIE

NO NONSENS

NUCHTER
SERVICE

STAPJE EXTRA

VERTROUWEN

PLEZIER

DUURZAAM
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VRIJHEID

Je weet wat je wilt en leidt je leven bewust. Je werk geeft 
zekerheid. Zorg voor een droombaan en je krijgt er vrijheid 
bij. Beloon jezelf met je droombaan!
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BEDRIJFSCULTUUR SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL  

Wij zijn de verbinder tussen mens en werk op hard- en softskills. 

Medewerkers worden niet uitgezonden zonder dat Pander en Lier 

eerst persoonlijk kennis met ze heeft gemaakt. En bij werkgevers 

gaat het vaste (acquisitie)personeel van Pander en Lier graag 

langs voor een rondleiding, voordat er uitzendkrachten aan de 

werkgever worden voorgesteld. Op die manier achterhalen we 

om wat voor bedrijf het nou echt gaat en wat voor type mensen 

er werken. Zo ontstaat een compleet beeld van de werkplek en 

van de kandidaat en kunnen we echt goede matches maken. Daar 

profiteert iedereen van! 

WIJ KIEZEN VOOR LANGE TERMIJN RELATIES 

Pander en Lier committeert zich aan haar klanten en 

uitzendkrachten en gaat voor een langdurige samenwerking 

waarin iedereen behandeld wordt zoals we zelf behandeld willen 

worden. De wens van onze klanten en uitzendkrachten staat altijd 

centraal. We gaan tot het uiterste om de ultieme oplossing voor 

hun te vinden. Hiervoor denken we (binnen de kaders van wet- en 

regelgeving) buiten de gebaande paden. Dat betekent ook dat wij 

duidelijk positie kiezen als er iets gevraagd wordt dat niet mogelijk 

is of als een uitzendkracht of zakelijke partner niet bij ons past. 
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ONTWIKKELING

Jij weet wat je kan en je grens is nog niet bereikt. 
Daag jezelf uit, ontwikkel, groei. Maak die volgende 
stap waarvan je droomt!
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Missie
Pander en Lier staat voor verbinden. Die verbindingen gaan we aan 
vanuit betrokkenheid en vertrouwen. Wij zien werk als een voorwaar-
de voor het algeheel welbevinden. Door de zekerheid die Pander en 
Lier biedt aan haar uitzendkrachten, klanten en eigen medewerkers 
bieden we ze de mogelijkheid om uitdagingen aan te gaan en te 
kunnen groeien. Pander en Lier is hierin de verbindende schakel 
door te kijken naar kennis, naar ervaring, maar ook naar karakter, 
bedrijfscultuur en groeimogelijkheden. Samen stellen we doelen en 
vieren we successen. Wij staan voor verantwoordelijkheid nemen, 
uitdagingen aangaan, de horizon durven verleggen. 

Visie 
Pander en Lier wil in 2025 een kwalitatief excellente speler van 
formaat zijn op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt en haar klanten 
volledig ondersteunen op gebied van HR-vraagstukken. Wij hebben 
de kennis en kunde hebben om meerwaarde toe te voegen. Wij kij-
ken over grenzen, denken buiten de gebaande paden en zorgen altijd 
voor een oplossing om mensen en bedrijven te helpen, uit te dagen 
en te laten groeien op zowel fysiek, intellectueel als financieel vlak. 

“Ik ben trots als een klant zegt:  
Pander en Lier is puur. Ze zijn wie ze zijn  
en je weet wat je aan ze hebt.” 

“Ik hoef me bij Pander en Lier niet anders voor  
te doen dan ik ben!”

“Elke verjaardag praat ik trots over mijn werk.  
Ik bén Pander en Lier.”

“Bij Pander en Lier kan ik mezelf zijn in een open  
cultuur met een fijne werk- en doe-mentaliteit.  
En met een gezonde dosis humor.” 
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PASSIE

Doen waar je goed in bent kost geen moeite. Het 
geeft energie. Kijk over grenzen en buiten gebaan-
de paden. Kies je droombaan. 



19

TROTS

Succes voelt goed, succes deel je. Samen ben je 
trots. Ook jij maakt het verschil.  Kies de baan waar 
je samen presteert.
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Openingstijden
ma t/m vr – 08.30 uur tot 17.00 uur

za t/m zo – gesloten

Pander en Lier Veendam
Promenadepad 83
9641 DC Veendam
Nederland

T  +31 85 4016307
E info@panderenlier.nl

WhatsApp +31 6 55588624


