
 
Gemeenten, partners en samenleving

 
We tonen leiderschap, doen wat we zeggen en dragen onze missie uit.

Dit doen we ook in de samenwerking met onze vaste partners:
gemeenten, leveranciers en klanten. Met gemeenten zorgen we voor

passende en duurzame banen voor inwoners met afstand tot de
arbeidsmarkt. Zo helpen we hen om, met zichtbaar resultaat, een

invulling te geven aan het lokale sociale beleid. Met leveranciers en
klanten organiseren we samenwerking in de keten, delen we kennis en

dragen we gezamenlijk uit dat we staan voor een inclusieve en circulaire
samenleving. Altijd met oog op dat we structureel de mogelijkheden
voor passend en duurzaam werk vergroten. We verduurzamen onze

diensten en sluiten kringlopen waar mogelijk. Hiermee verkleinen we de
milieuvoetafdruk van onze ketens.

 
Samen met onze medewerkers, gemeenten en

ketenpartners geven we vorm aan de transitie naar een
inclusieve en circulaire samenleving.

 

 
Probedrijven gelooft in een inclusieve en circulaire

samenleving. Dit doen we door zowel binnen als buiten
onze organisatie een voortrekkersrol op ons te nemen.

 
 

Medewerkers
 

Wij zien kansen bij onze medewerkers en helpen hen zich te
ontwikkelen zodat zij naar vermogen duurzaam kunnen deelnemen aan

het arbeidsproces en de samenleving. We bieden onze medewerkers
ontwikkeling, continuïteit én de mogelijkheid om impact te maken.
Medewerkers doen waardevolle ervaring op, behalen diploma’s en

werken aan diverse vaardigheden, waardoor ze naar vermogen
bijdragen aan de samenleving – binnen of buiten Probedrijven. Onze

medewerkers ervaren trots en vreugde door hun werk bij Probedrijven
en dragen onderling een positieve energie uit, behalen samen doelen

en vergroten hun sociale netwerk.
 

Op de volgende pagina zie je de verandertheorie van Probedrijven. Deze hebben we samen met onze stakeholders opgesteld. In de verandertheorie staat hoe we met
verschillende activiteiten onze missie bereiken. Je leest hem van beneden naar boven.



Probedrijven gelooft in een inclusieve en circulaire samenleving. Wij zien kansen bij
onze medewerkers, we helpen hen zich te ontwikkelen zodat zij naar vermogen

duurzaam kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en de samenleving. 
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