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Bestuursverslag:  
Nieuwe energie

in een 
hectisch jaar

Erik Heemskerk
Directeur-bestuurder

Het zal niet verbazen dat 2020 voor Probedrijven een ingrijpend 
jaar is geweest. Zoals geldt voor vrijwel iedere organisatie, heeft 
de coronacrisis ook op onze werkzaamheden grote impact gehad. 
Bij de gevolgen daarvan staan we aan het einde van dit hoofdstuk 
uitgebreid stil. 

Afgelopen jaar heeft ons ook een mijlpaal gebracht met een uiterst 
positieve impact. Na jarenlange gesprekken over de visie voor de toekomst, is draagvlak ontstaan 
voor een hernieuwde samenwerking tussen de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon 
en Probedrijven.

We stonden in 2019 nog op een kruispunt voor de koersbepaling. Immers, nadat de Wet sociale 
werkvoorziening (WSW) in 2015 werd vervangen door de Participatiewet, stokte bij Probedrijven 
de instroom van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de terugloop van 
deelnemers zou Probedrijven zich anders moeten gaan organiseren, met een andere samenstelling 
van medewerkers (meer reguliere krachten) en een ander businessmodel (meer bovenregionaal 
en commercieel). Omdat dit ongetwijfeld afbreuk zou doen aan de maatschappelijke missie van 
Probedrijven, was deze koers niet zonder risico.

Dankzij een hernieuwde samenwerking met de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon, 
hebben we deze ontwikkeling in 2020 om kunnen buigen. Sterk verankerd in de Kop van Noord-
Holland, gaat Probedrijven vol nieuwe energie de toekomst in als sociale onderneming, met de 
maatschappelijke missie daarbij hoog in het vaandel.

Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie
De missie van Probedrijven kan worden voortgezet dankzij de regeling die in december 2020 
definitief is bevestigd: Duurzaam aan het werk met LoonKostenSubsidie in de Kop van Noord-Holland, of 
korter: Duurzaam aan het werk met LKS. Hier is de afgelopen paar jaar een pilot en onderzoeksfase 
aan voorafgegaan, in samenwerking met de gemeenten, GRGA (Gemeenschappelijke Regeling 
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland) en Agros. In deze opzet komen deelnemers in dienst 
van de GRGA en gaan ze werken bij Probedrijven of bij derde werkgevers. Dankzij de bekrachtiging 
van de nieuwe regeling door de gemeenten, zijn in 2020 in totaal 27 medewerkers in dienst getreden.
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Bestuursverslag:  
Nieuwe energie

in een 
hectisch jaar

Dankzij Duurzaam aan het werk met LKS, kan Probedrijven in ieder geval de komende vijf jaar minimaal 
600 werkplekken beschikbaar blijven stellen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
functies zijn bestemd voor mensen met een arbeidsbeperking die een loonwaarde van 30 tot 70% 
hebben. Met deze aanvulling op de regeling beschut werken, wordt toch een baan mogelijk voor wie 
door een beperking niet aan de slag kan: een prachtig voorbeeld van sociale innovatie in de regio.

We mogen verder stellen dat de steun van de gemeenten om de regeling uit te voeren, het voortbestaan 
van Probedrijven waarborgt. Dat is een nevendoelstelling van de regelingen die Probedrijven in mandaat 
uitvoert. Daarmee kunnen we jarenlange gesprekken over de visie en impasse over koers van het bedrijf 
afsluiten en gaan bouwen aan de toekomst. Het is daarnaast voor onze mensen van groot belang, ook in 
het licht van de coronacrisis, om zekerheden en vertrouwen te geven voor de toekomst - een toekomst 
waar we met de transformatie tot sociale onderneming verder aan bouwen.

Innovaties
We hebben in 2020 innovatieve ideeën en mogelijke nieuwe samenwerkingen besproken. Voor meer 
informatie hierover, verwijzen we naar het hoofdstuk Holding op pagina 24.

Wijzigingen in de directie en het management
Het verleggen van de koers heeft ook gevolgen voor de organisatie. De heer Aldert Zwemmer, eind 
2019 als commercieel directeur gestart en in die hoedanigheid onderdeel van de directie, heeft in het 
najaar van 2020 aangegeven zijn functie in goed overleg neer te leggen. De verantwoordelijkheden 
zijn in de organisatie ondergebracht. Omdat er meer nadruk komt op innovatie, circulariteit en 
communicatie, is in dat kader een nieuwe manager binnen de holding aangesteld, de heer Mike 
Venekamp. Hij maakt onderdeel uit van het MT. Voor meer informatie hierover, verwijzen we eveneens 
naar het hoofdstuk Holding op pagina 24.

“  De missie van 
Probedrijven 
kan worden 
voortgezet”
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“ De regeling  
Duurzaam aan 
het werk met LKS 
heeft ons een 
enorme impuls 
gegeven”

Toetreden nieuwe commissarissen 
De eind 2019 opgestarte selectieprocedure voor het werven van nieuwe commissarissen voor de Raad 
van Commissarissen (RvC), is in de loop van 2020 afgerond. Zodoende zijn er in goed overleg met de 
aandeelhoudende gemeenten twee nieuwe commissarissen toegetreden tot de raad, de heren Fijko 
van der Laan en Arthur Sweens. Daarmee is de RvC weer op volle sterkte, wat in deze bijzondere en 
hectische tijden van waarde is.

Wijzigingen van de organisatie: schoonmaakactiviteiten
In het najaar van 2019 heeft Probedrijven besloten om een schoonmaakbedrijf (De Dreu BV) te 
verwerven. De daadwerkelijke aankoop is gesteld op 1 januari 2020. De cijfers van de bv zijn 
geconsolideerd met de nv Probedrijven, omdat de bv een volledige dochteronderneming is. Het 
was oorspronkelijk de bedoeling om het bedrijf te integreren met de schoonmaakactiviteiten van 
Proschoon, een divisie van Probedrijven. Na de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans blijkt 
dit echter niet haalbaar, omdat die ons verhindert om te voldoen aan de wet- en regelgeving. 
We oriënteren ons nu op de positionering van de schoonmaakactiviteiten en verwachten in het eerste 
halfjaar van 2021, in overleg met belanghebbende gemeenten en de RVC, tot besluitvorming over te gaan.
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Wet Arbeidsmarkt in Balans
We hebben wegens de introductie van deze wet arbeidsvoorwaarden anders moeten organiseren, 
in overleg met de belanghebbenden - waaronder de ondernemingsraad. Niet alleen voor 
schoonmaakactiviteiten, ook de cao voor hoveniers waar we gebruik van maakten voor het onderdeel 
Progroen & milieu, is komen te vervallen. Medewerkers zonder indicatie zullen bij Probedrijven in de 
cao Sociaal Werk worden ondergebracht. Voor werknemers met een indicatie geldt dat zij in de GRGA 
een dienstverband houden: de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft voor hen geen noemenswaardige 
gevolgen. Daarop aansluitend is op 10 februari 2021 een onderhandelaarsresultaat getekend voor de 
nieuwe cao voor medewerkers in de Participatiewet, genaamd Aan de slag.

Samenwerking met het Marinebedrijf en de regio
In september heeft Probedrijven een contract getekend met de Koninklijke Marine. We maken het 
daarmee mogelijk dat medewerkers kunnen deelnemen aan leerwerktrajecten bij het Marinebedrijf. 
Deze trajecten zijn onderdeel van een technische opleiding. Het realiseren van deze trajecten vindt 
plaats in nauwe samenwerking met de GRGA (die de mensen in dienst neemt), de gemeenten, het 
WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN), UWV, Halte Werk en het ROC Kop 
van Noord-Holland. De doelstelling is om 50 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
leerwerktraject aan te bieden. In 2020 gaat het in totaal om 42 gerealiseerde dienstverbanden. 
Probedrijven voert coördinerende en administratieve taken uit.

Het WSP is onderdeel van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt. We hebben in 2020 de banden met 
de regio Noord-Holland Noord aangehaald, waaronder ook met WerkSaam en WNK, om te kijken of 
we elkaar meer kunnen versterken.

Financieel
Financieel is 2020 een positief jaar geweest. Dit is een teamprestatie: ondanks de coronacrisis, 
hebben alle bedrijven zich zeer sterk kunnen weren. Er is een solide financieel resultaat bereikt, dat 
zelfs beter is uitgevallen dan was begroot. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan het behoud 
of uitbreiding van de omzet van de bedrijven. Voor de wijze waarop zij dit hebben kunnen realiseren, 
verwijzen we naar de betreffende verslagen van de divisies in dit jaarverslag.

Naast de toename van opbrengsten, komt het verbeterde resultaat ook voort uit de kostenbeheersing. 
Een deel hiervan is te verklaren omdat het simpelweg onverantwoord werd geacht om bepaalde 
activiteiten uit te voeren. Zo hebben we de voorziening groot onderhoud aanzienlijk minder 
aangesproken, omdat we uitsluitend de strikt noodzakelijke activiteiten in en om de gebouwen hebben 
uitgevoerd. We wilden daarmee de kans op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk beperken. 
Om diezelfde reden zijn er ook minder opleidingen uitgevoerd, wat tot kostenbeperkingen heeft geleid.

De liquiditeitspositie van Probedrijven is beklemd. Dit betekent dat we voldoende reserves aanhouden, 
ook met het oog op de (gevolgen van) coronacrisis. Daarnaast oriënteert Probedrijven zich op haar 
huisvesting, onder meer vanwege de nieuwe regeling Duurzaam aan het werk met LKS. Dit zal gepaard 
gaan met aanzienlijke investeringen en zal de liquiditeitspositie beïnvloeden.

Daarnaast bevindt het bedrijf zich in transitie naar een sociale onderneming. Er zijn aanzienlijke 
investeringen nodig: zowel voor innovaties op het gebied van nieuwe werksoorten, zoals wijkgericht 
werken, als voor bestaande activiteiten, zoals verduurzaming van wagen- en machinepark.

Coronacrisis
Op het moment van schrijven, is de coronacrisis nog steeds gaande. De pandemie heeft in 2020 grote 
impact gehad op Probedrijven. Vanwege de maatschappelijke functie die we vervullen, willen we er 
alles aan doen om zo lang mogelijk begeleiding te blijven bieden aan onze medewerkers. We werken 
met kwetsbare mensen, bij wie doorgaans sprake is van voorliggende problematiek; zonder werk, 
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begeleiding en het bijbehorende werkritme komen zij sneller dan anderen in een isolement terecht.
Het belang van onze maatschappelijke functie werd aan het begin van de uitbraak overduidelijk.
150 medewerkers die wegens onderliggende aandoeningen de grootste gezondheidsrisico’s liepen,
moesten we naar huis sturen. Een noodzakelijke beslissing, maar voor de medewerkers zelf ook 
enorm ingrijpend; velen gaven aan zwaar te lijden onder het gedwongen thuiszitten. Zo snel mogelijk 
zijn deze personeelsleden weer groepsgewijs terug naar de werkvloer begeleid; medio 2020 was 
iedereen weer aan het werk.

Dit is uiteraard op medisch verantwoorde wijze gebeurd. Probedrijven heeft direct bij aanvang van 
de crisis adequate maatregelen getroffen om medewerkers te beschermen. Dit heeft tot een ruim 
aantal coronaprotocollen geleid. Bij het opstellen ervan, zijn zowel de ondernemingsraad als het MT 
betrokken en er zijn audits ingezet om medewerkers mee te laten spreken. Op gezette tijden vindt 
herijking van deze protocollen plaats. Verderop in dit jaarverslag wordt nader op de verschillende 
maatregelen per bedrijf ingegaan.

Er is bij Probedrijven in 2020 gelukkig geen uitbraak geweest van het coronavirus. We hebben veel 
maatregelen genomen. Onze medewerkers hebben zich goed aan de richtlijnen gehouden: een 
belangrijke voorwaarde waardoor we het tot nu toe goed vol hebben kunnen houden. Dat is zeker een 
compliment voor onze mensen waard.

Een uitleg van de maatregelen die we hebben getroffen, is te bekijken via deze video      .  

Het is (nog) niet nodig geweest om een beroep te doen op het steunpakket voor SW-bedrijven dat de 
overheid beschikbaar heeft gesteld. Dat Probedrijven hier alsnog een beroep op moet doen, is echter 
niet uitgesloten: ondanks alle protocollen, is een grote uitbraak nog steeds mogelijk.

Belangrijke steun aandeelhoudende gemeenten
We kunnen 2020 samenvatten als zwaar en hectisch, maar ook als een jaar vol positieve en 
constructieve stappen richting de toekomst. De steun van de aandeelhoudende gemeenten is hierbij 
van groot belang. Ook het contact met de wethouders die deelnemen aan de GRGA wordt organisatie-
breed zeer op prijs gesteld.

De regeling Duurzaam aan het werk met LKS heeft ons als organisatie in 2020 een enorme impuls 
gegeven; de deelnemende gemeenten hebben zich uitgesproken voor het realiseren van sociale banen 
en daar hebben ze Probedrijven nauw bij betrokken. In tegenstelling tot de negatieve impact van de 
coronacrisis, heeft deze samenwerking grote positieve impact; die geeft ons heel veel vertrouwen om 
verder te bouwen binnen de regio.

Op weg naar de toekomst
We hebben dan ook veel energie om te werken aan de toekomst. We gaan verder met goedlopende 
bedrijven, we zullen pilots opstarten voor meer wijkgerichte samenwerking, de regeling Duurzaam aan 
het werk met LKS verder uitbouwen en meer kansen creëren – niet alleen gericht op werkgelegenheid, 
maar ook op circulariteit. De overgang naar het werken in ‘de cloud’, waarover meer in het hoofdstuk 
Holding, is de opmaat voor het verder verbeteren en automatiseren van bedrijfsprocessen. 

Met goed draaiende divisies en onze goede relatie met de gemeenten in de Kop van Noord-Holland, 
gaan we met hernieuwd elan de toekomst in. Dat geeft een mooie impuls aan onze werkzaamheden – 
coronacrisis of niet.

Erik Heemskerk
Directeur-bestuurder
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ratio’s

 2020Risicoparagraaf  

Financiële 

Beschrijving risico Risicograad Maatregelen

A Het coronavirus heeft gevolgen voor de 
bedrijfsvoering en bezetting hoog Zie toelichting op pagina’s 7 en 8

B Nieuwe wetgeving Rijksoverheid, zoals 
milieueisen, leidt tot hoge kosten gemiddeld Probedrijven heeft afgelopen jaren 

investeringen gedaan in gebouwen 

C
Er wordt niet voldaan aan de 
doelgroep-eis voor vrijstelling 
vennootschapsbelastingen inbesteden 

laag
De huidige verhouding van 95% 
geïndiceerd is ruim boven het vereiste 
percentage 90 respectievelijk 80% 

D Uitstroom Wsw wordt in mindere mate 
gecompenseerd door nieuwe instroom laag

Met de aandeelhoudende gemeenten 
zijn afspraken gemaakt om uitstroom 
te compenseren

E

Probedrijven wil innoveren, om de 
ouder wordende werknemers beter 
te ondersteunen en ten behoeve van 
efficiëntiedoelstellingen 

laag
Innovatie gaat gepaard met 
beleidsmatige afwegingen van 
investeringen en kosten in tijd en geld 

F Automatisering: hoge veiligheidseisen gemiddeld Vervanging van software 

G Wet Arbeidsmarkt 
in balans gemiddeld Doorvoeren van aanpassingen waar-

door we voldoen aan deze nieuwe wet

 Solvabiliteit  
De mate waarin een 
onderneming aan 
haar schulden op de 
langere termijn kan 
voldoen, gebaseerd op 
de verhouding tussen 
het eigen en het totale 
vermogen. Met 80,6% 
voldoet Probedrijven 
ruimschoots aan de norm. 

Current ratio  
De mate waarin een onderneming 
op korte termijn aan haar 
betalingsverplichtingen kan 
voldoen, gebaseerd op de 
kortlopende vorderingen (inclusief 
voorraden en liquide middelen), 
gedeeld door de kortlopende 
schulden. Deze ratio dient hoger 
dan 1 te zijn; met een current ratio 
van 3,2 voldoet Probedrijven aan 
de vastgestelde norm. 

 Liquiditeit  
De liquiditeit van 
Probedrijven in 2020 was 
€ 3,6 miljoen. Dit is meer 
dan een verdubbeling ten 
opzichte van 2019. 

80,6 % 3,2 € 3,6 miljoen
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Personalia per   

Samenstelling bestuur

De heer Erik Heemskerk  Algemeen directeur

Samenstelling managementteam

De heer Erik Heemskerk Voorzitter

De heer Aldert Zwemmer  Commercieel Directeur (tot 1 december 2020)

De heer Mike Venekamp Manager Holding Communicatie & Innovatie 
 (vanaf 27 oktober 2020)

Mevrouw Marieke van Stralen-Wijker  Directeur Proverpakken & Ontwikkelen

De heer Marcel Schep Directeur Probezorgt

De heer Hans Siffels Directeur Progroen & milieu

De heer Nico de Goede Adviseur

De heer Geert van Heijster P&O

 31-12-2020
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Uit de  Raad van 
             Commissarissen
Probedrijven heeft een stabiel jaar gehad, ondanks de coronacrisis. We kunnen er trots op zijn dat 
de organisatie, binnen alle beperkingen, is blijven functioneren. Er is veel aandacht geweest voor 
de coronamaatregelen, waardoor de meeste medewerkers gewoon naar het werk konden komen. 
Daarvoor verdienen zowel het management als de medewerkers van Probedrijven een pluim.

LKS
We zijn ook erg blij met het traject Duurzaam aan het werk met LKS, dat in samenspraak met de 
gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon is gerealiseerd. De wijze waarop het traject 
wordt vormgegeven, is een initiatief van de aandeelhouders in samenwerking met het management. 
Op deze wijze is er een gegarandeerde instroom van medewerkers bij Probedrijven en is er in deze 
gemeenten altijd een plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

RvC, aandeelhouders en bestuur
Afgelopen jaar is ook met succes geïnvesteerd in de onderlinge verhoudingen tussen de RvC, de 
aandeelhouders en het bestuur van Probedrijven. We hebben elkaar in deze moeilijke tijd vast kunnen 
houden en goed geïnformeerd. Naast de bestaande formele bijeenkomsten, is gezorgd voor meer 
informele momenten. We streven immers dezelfde doelen na - het is dan van belang om elkaar goed 
te kunnen vinden. Het informele circuit is soms nodig om na te denken over wat we nog meer voor 
elkaar kunnen betekenen. Deze wens was er voor 2020 al, maar tijdens de coronacrisis is gebleken 
hoe waardevol dit is geweest. Zo hebben we regelmatig en constructief met elkaar af kunnen 
stemmen hoe de organisatie ervoor stond en of er op onderdelen wellicht actie nodig was. 

In het verlengde hiervan hebben we in 2020 ook een gezamenlijke themasessie gehouden over 
duurzaamheid. De gemeenten staan de komende jaren voor uitdagingen om veel meer energie 
te besparen en duurzame opwekking ervan te realiseren. We hebben met elkaar nagedacht over 
de wijze waarop Probedrijven daar een bijdrage aan kan leveren. Hieruit zijn verschillende ideeën 
voortgekomen, waaronder de verdere uitrol van de Mobipunten.

In samenspraak met de RvC, heeft directeur Erik Heemskerk een zelfevaluatie uitgezet om zijn 
functioneren in beeld te brengen. Met de feedback uit verschillende hoeken en een open gesprek, 
ontstaat een nieuwe, bijzondere wijze van evalueren. De zelfevaluatie zal in 2021 uitgewerkt worden.

Uitbreiding schoonmaak
We zijn met De Dreu bv gaan samenwerken, om de werkzaamheden van Proschoon uit te breiden met 
meer en andersoortige opdrachten. Een nieuw, bijzonder en goed initiatief, wat zich dit jaar verder 
ontwikkelt; in 2021 besluiten we over de toekomstige samenwerking tussen Proschoon en De Dreu 
binnen de nv Probedrijven.

Anja
Een tragische gebeurtenis is het overlijden van Anja Schrevel-Blokhuizen in april 2020. Na jarenlange 
inzet voor de RvC, heeft zij zich in 2019 wegens ziekte terug moeten trekken. We herinneren ons een 
dierbare collega en wensen haar naasten ontzettend veel sterkte met het verlies.
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Bezetting RvC
De bezetting van RvC is in 2020 op sterkte gekomen. Na de pensionering van Henk van Zanten, heeft 
Saskia Borgers zijn voorzitterschap overgenomen. Omdat ook de termijn van RvC-lid Mike Venekamp 
was afgelopen, ontstond in 2020 enige tijd een leemte. Deze is opgevuld door oud-commissaris Wim 
Cool, die tijdelijk de RvC heeft versterkt.

Inmiddels hebben we twee nieuwe leden aangetrokken. Fijko van der Laan is op voordracht van de 
gemeenten toegetreden, vanwege zijn expertise in het sociale domein. Arthur Sweens brengt als lid 
juridische achtergrond en ervaring.

Arie Bast is in de periode van september tot en met december tijdelijk niet actief geweest; als gevolg van 
de corona-ontwikkelingen, werd hij op dat moment volledig in beslag genomen door zijn reguliere functie.

Klap op de schouder
Afsluitend hoopt de RvC dat we elkaar snel weer een hand en een klap op de schouder kunnen geven. 
Dat verdient deze organisatie als geen ander.

Namens de RvC,

Saskia Borgers (voorzitter)
Jan de Dood
Arie Bast

Fijko van der Laan
Arthur Sweens

Nevenfuncties RvC

Saskia Borgers
•  Hoofdfunctie: Eigenaar Saskia Borgers 

Management en Advies
• Voorzitter stichting Surplus (tot en met juni 2020)
• Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Koggenland
•  AB-lid Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier
• Raad van Advies Harmans Netwerk
• Raad van Advies Famo

Jan de Dood
•  Hoofdfunctie: Partner bij Meneer de Leeuw B.V. 

en Jan de Dood CS
•  Lid en vice-voorzitter van de RvC van 

De Woonschakel
• Lid van de RvT van Atlas college
• Bestuursadviseur van de stichting Focafet
• Lid van de Raad van Inspiratie van Manifesto
• Lid van TPI Helpathon Team

Arie Bast
•  Hoofdfunctie: CFO Bangroep – Volvo-dealer 

Amsterdam
• Directeur Cortexa BV
• Directeur ABCM BV

Fijko van der Laan
• Lid Raad van Toezicht Stichting 
• Erfgoed Den Helder
• Voorzitter Stichting Vrienden van het Marinemuseum
•  Voorzitter Stichting molen De Hoop te  

Anna Paulowna
•  Voorzitter en vrijwilliger (chauffeur) bij de 

Belbusvereniging
•  Lid bestuur Stichting Museum Anna Paulowna
•  Voorzitter lokale Actiegroep (LAG) plattelands 

ontwikkelingsprogramma LEADER
•  Lid bestuur Coöperatie Poldermolen 
•  Wieringermeer U.A.
•  Lid Algemeen bestuur Waterschap 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
•  Voorzitter van de Raad van Commissarissen van 

Woningstichting te Den Helder
•  Lid Raad van Toezicht Stichting GGZ-NHN te 

Heerhugowaard

Arthur Sweens
•   Hoofdfunctie: advocaat bij Knuwer advocaten 

Den Helder en lid van de maatschap
•  Bestuurslid Stichting Beheer Duinpark 

Voorzitter Bergens Symfonieorkest
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           ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de werknemers van Probedrijven, in 
overeenstemming met de Wet op de ondernemingsraden. De OR adviseert het bestuur en heeft 
instemmingsrecht bij besluiten over regelingen die werknemers betreffen.

Nieuw
In 2020 is de OR van samenstelling veranderd. Fred Okkers heeft zich teruggetrokken uit de OR en 
Kees Groot heeft afscheid genomen van Probedrijven. Hiervoor in de plaats zijn Jos van Duivenvoorde 
en James Ruks toegetreden. Danielle van der Hoeven heeft het voorzitterschap op zich genomen.

Samenstelling van de OR tot en met 31 december 2020

Bestuur  Leden  Budgetbeheerder

Voorzitter:  Danielle van der Hoeven Marcus Copier James Ruks Astrid van Ingen

Secretaris:  Marloes Siepel Jan Willem Rustige  Jos van Duivenvoorde  

Vicevoorzitter: Kees Tessel Astrid van Ingen Jacco Smiers  

  Jerry van Reek Jeroen Middel

Contactpersoon OR
Saskia Borgers, lid van de Raad van Commissarissen (RvC), treedt op als contactpersoon van de OR. 
Zij vervulde deze positie ook al in 2019.

Vergaderfrequentie
De OR heeft in 2020 evenveel vergaderd als in 2019. Er is 5 keer overleg met de bestuurder geweest 
en 5 keer een vooroverleg. Ook heeft 2 keer een overleg met de bestuurder en de RvC tezamen 
plaatsgevonden.

Als gevolg van de coronacrisis is een aantal vergaderdata meerdere keren verschoven. Ook is enkele 
keren uitgeweken naar de kantine als vergaderlocatie, omdat in deze grotere ruimte beter afstand kan 
worden gehouden.

Uit de ondernemingsraadsvergaderingen

Corona
Ook in de OR is de coronacrisis een veelbesproken onderwerp geweest. De raad is erg te spreken 
over de wijze waarop Probedrijven gehandeld heeft. Namens de OR is een afgevaardigde onderdeel 
geweest van het coronacrisisteam en de raad is goed geïnformeerd over de getroffen maatregelen.

Ontwikkelingen cao: OR houdt vinger aan de pols
Er begint een cao in zicht te komen voor iedereen die werkt op basis van de Participatiewet, 
waaronder medewerkers met een indicatie voor beschut werk. Sinds de invoering van de 
Participatiewet, in 2015, was die nog niet vastgesteld. Deze situatie leidt tot ongelijkheid op de 

Namens de  
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werkvloer: de werknemers zonder cao bouwen geen pensioen op en hebben minder recht op vrije 
dagen dan hun collega’s. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is hierover nu in overleg 
met het Rijk, al is de voortgang wel vertraagd door de val van het kabinet-Rutte III.

Verzelfstandiging schoonmaakactiviteiten
Sinds 1 januari 2020 is het schoonmaakbedrijf De Dreu BV een volledige dochteronderneming van 
Probedrijven. Proschoon en De Dreu voeren soortgelijke activiteiten uit. Uit juridische en efficiëntie-
overwegingen is het wenselijk om de activiteiten in één organisatie onder te brengen. De OR heeft een 
adviesaanvraag ontvangen over het verzelfstandigen van de schoonmaakactiviteiten. Naar aanleiding 
hiervan en de mondelinge uitleg hebben wij een positief advies gegeven. Wij zullen de komende tijd op 
de hoogte gehouden worden over de voortgang.

Verdeling van bevoegdheden in de organisatie
De OR heeft een positief advies uitgebracht over de herverdeling van de bevoegdheden in 
de organisatie. De functie commercieel directeur is hierbij komen te vervallen. De taken 
en bevoegdheden zijn in het voorstel op een andere wijze belegd. Door deze aanpassingen 
zal de algemeen directeur zich beter kunnen toeleggen op de hoofdlijnen en de bestuurlijke 
verantwoordelijkheden.  

Automatisering
De OR heeft een positief advies uitgebracht over de applicaties die gebruikt worden en de 
infrastructuur waarop deze draaien. In het begin van 2020 is een nieuw financieel-logistiek systeem 
geïmplementeerd. Ook het oude HRM-systeem was aan vervanging toe. Hiervoor is inmiddels een 
nieuw systeem aangeschaft en geïmplementeerd. Als OR zijn wij gedurende het hele jaar bijgepraat 
over deze ontwikkelingen en over de ontwikkeling op de afdeling automatisering.

Fietsplan
Op aangeven van medewerkers, heeft de OR aan het begin van het jaar aan de bestuurder voorgesteld 
deel te nemen aan het Nationale Fietsplan. Hoewel dit kon rekenen op diens positieve reactie, is het 
plan door de coronacrisis helaas stil komen te liggen.

Gezonde leefstijl
De Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu (VGWM) van de OR heeft in 2020 veel 
gesproken over het stimuleren van een gezonde leefstijl onder medewerkers. Geopperde ideeën zijn 
onder meer gezonde voeding in de kantine en het organiseren van een avondvierdaagse.

Door de coronacrisis is dit onderwerp stil komen te liggen. Tegelijk maakt de pandemie de urgentie 
van het onderwerp duidelijk: wie minder vitaal is, heeft bij een coronabesmetting hogere kans op 
ernstige gevolgen. Vanuit Probedrijven wordt in 2021 een pilot opgezet rond dit thema en de OR heeft 
aangeboden hierin graag te willen meedenken.

Op naar verkiezingen
Een belangrijke vraag die individuele leden van de OR zichzelf in 2020 hebben gesteld, is of zij hun 
raadslidmaatschap willen verlengen. Een aantal leden gaan door en een aantal niet. De OR gaat een 
campagne voeren om nieuwe kandidaten aan te trekken. Deze zal in 2021 van start gaan.  >
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De ondernemingsraad
Commissies

Sociale Commissie incl. Wsw-indicatie
Leden: Marloes Siepel

De Sociale Commissie wordt ingeschakeld wanneer er zaken spelen die grote impact hebben op de 
status van medewerkers. De Sociale Commissie treedt in deze situatie op als arbitragecommissie. 
Afgelopen jaar heeft zich ook zo een situatie voorgedaan. Met het vertrek van Kees Groot uit de OR, is 
Marloes Siepel momenteel het enige lid van deze commissie.

De Financiële Commissie
Leden: Marloes Siepel, Marcus Copier

De Financiële Commissie heeft als taak om, ter voorbereiding van de OR-vergaderingen, financiële 
stukken te toetsen en beoordelen aan ingezet financieel beleid. Ook beoordeelt de commissie nieuw 
beleid op financiële onderbouwing.

Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu (VGWM)
Leden: Jos van Duivenvoorde, Jerry van Reek, Jacco Smiers, Jeroen Middel, Jackie Meijer

De commissie VGWM controleert op veiligheids-, gezondheids- en welzijns-aangelegenheden en 
milieutechnische kwesties binnen de organisatie. Danielle van der Hoeven heeft in 2020 de commissie 
verlaten; Jos van Duivenvoorde heeft het voorzitterschap overgenomen. Jackie Meijer is als niet-OR-
lid toegetreden.

Juridische Belangen Wsw
Leden: Astrid van Ingen, de heer mr. W.N. Cool

Deze commissie biedt zo nodig juridische ondersteuning aan Wsw’ers en stelt hier eventueel budget 
voor beschikbaar. Net als in 2019 heeft deze commissie in 2020 geen verzoek tot ondersteuning 
ontvangen. Op basis hiervan is besloten de commissie op te heffen.  <



 >

Jaarrapport 2020  |  17

Namens
P&O

De afdeling P&O adviseert en ondersteunt de leidinggevenden binnen Probedrijven. Naast de 
coronacrisis, is voor P&O de personeelsbezetting – en hoe we die op peil houden - de belangrijkste 
ontwikkeling in 2020 geweest.

Duurzaam aan het werk met LKS
Voor 2015 stroomden medewerkers bij Probedrijven in via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). 
Met de invoering van de Participatiewet in 2015, werd de Wsw afgeschaft. Mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt konden uitsluitend nog bij Probedrijven instromen als zij een indicatie voor 
beschut werk kregen; zo niet, dan zouden overheid en bedrijfsleven ervoor zorgen dat zij bij reguliere 
werkgevers aan de slag konden.

Deze wijziging heeft aanzienlijke impact op Probedrijven gehad. Medewerkers die via de Wsw waren 
ingestroomd, bleven in dienst, al nam hun aantal wel af door natuurlijk verloop, zoals verhuizen, 
pensionering of overlijden. Ondertussen was de instroom op basis van beschut werk minimaal. Door 
deze terugloop in het totale aantal medewerkers, ontstonden capaciteitsproblemen: het werkpakket 
moest immers nog steeds uitgevoerd worden.

De gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder hebben, op basis van de Participatiewet, 
de taak om mensen vanuit de bijstand aan betaald werk te helpen. Hiervoor wordt het instrument 
loonkostensubsidie (LKS) ingezet: als een medewerker nog niet in staat is zelf een volledig salaris te 
verdienen, krijgt de werkgever het ontbrekende deel gecompenseerd.

Daarnaast zijn er zorgen dat een deel van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helemaal 
buiten beeld blijft, omdat ze niet uitkeringsgerechtigd zijn: schoolverlaters uit het praktijk- en 
voortgezet speciaal onderwijs. Voorheen konden zij via de Wsw bij Probedrijven instromen. Een deel 
zal nu ongetwijfeld regulier betaald werk vinden, maar gevreesd wordt dat een aantal ook zonder 
werk en uitkering thuiszitten.

Probedrijven is samen met de secretaris van de GRGA met de gemeenten in gesprek gegaan, om 
een nieuwe vorm te vinden waarmee mensen in kunnen stromen op gesubsidieerde banen bij 
Probedrijven, terwijl de gemeenten in kunnen lopen op hun doelstellingen. Dit heeft geleid tot het plan 
Duurzaam aan het werk met LKS.

Het plan is gericht op mensen met een loonwaarde van 30 tot 70%. Omdat zij veel begeleiding nodig 
hebben, zijn zij doorgaans moeilijk bij reguliere werkgevers te plaatsen, ook als gebruik wordt 
gemaakt van LKS. In de nieuwe constructie worden zij in dienst genomen door de GRGA en gaan ze 
aan het werk bij Probedrijven. LKS wordt ingezet om de ontbrekende loonwaarde te compenseren. 
Met het opdoen van ervaring, kan de loonwaarde op termijn stijgen en kan op den duur een systeem 
van in-, door- en uitstroom naar reguliere banen ontstaan. 

Probedrijven is erg blij met dit belangrijke project en is direct aan de slag gegaan om zoveel mogelijk 
mensen op basis van Duurzaam aan het werk met LKS in dienst te nemen. In 2020 heeft dit al geleid tot 
27 nieuwe dienstverbanden. 
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“ Een belangrijk 
traject is de  
pilot LKS”
Dankzij de samenwerking kan Probedrijven de komende vijf jaar structureel plek blijven bieden aan 
600 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:

•   Wsw-medewerkers die voor 2015 zijn ingestroomd;
•   Medewerkers met een indicatie Beschut werk;
•   Medewerkers met LKS.

Toeleidingstrajecten 
Er zijn verschillende trajecten die leiden naar de banen die Probedrijven biedt. Een belangrijke 
daarvan is de pilot LKS, waarmee we al in 2019 waren gestart. We hebben de gemeenten gevraagd 
om, uit hun bestanden, willekeurige mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ons voor te stellen. 
Deze pilot is opgezet samen met re-integratiebureau Agros; zij verzorgen de begeleiding van de 
kandidaten. Via dit project zijn 16 kandidaten ingestroomd op een betaalde baan: 3 in het kader van 
beschut werk, 5 bij Proschoon, 2 bij Probezorgt, 2 bij Progroen & milieu en 4 bij een extern bedrijf. 

Naar aanleiding van dit succes, is een tweede pilot gestart in het najaar van 2020. Hier doen 24 
kandidaten aan mee en er komen er in 2021 meer bij. De deelnemers worden begeleid om ‘werkfit’ 
te worden: hiermee worden de noodzakelijke voorwaarden om daadwerkelijk aan het werk te kunnen 
gaan in orde gemaakt.

Andere manieren waarop mensen in kunnen stromen zijn de stages in het praktijk- en voortgezet 
speciaal onderwijs. Hier worden kandidaten zichtbaar die niet in aanmerking komen voor een indicatie 
beschut werk, maar voor wie de stap naar regulier werk ook te groot is. Daarnaast is GroenStart een 
belangrijk traject. Re-integratiedienstverlener Herenbos plaatst via dit initiatief een aantal kandidaten 



 >
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op werkplekken bij Probedrijven, waar ook kandidaten in beeld komen die via Duurzaam aan het werk 
met LKS op betaalde banen in kunnen stromen.

Beschut werk
In het kader van de regeling beschut werk, ingevoerd als onderdeel van de Participatiewet, worden 
op jaarbasis door de overheid maar een zeer beperkt aantal beschutte werkplekken gesubsidieerd. 
In Hollands Kroon zijn dit er in de periode van 2015 tot en met 2020 maximaal 16; in dezelfde periode 
konden in Schagen maximaal 15 beschutte werkplekken gerealiseerd worden en in Den Helder 
maximaal 45. Deze aantallen zijn in Hollands Kroon en Schagen bijna gerealiseerd, maar in Den 
Helder niet.

Coronacrisis
Omdat we ons op de ‘anderhalve-metersamenleving’ in hebben moeten richten, zijn een groot aantal 
trajecten – stages, voor- en re-integratietrajecten – tijdelijk gepauzeerd, vooral in de periode half 
maart tot en met augustus. Inmiddels kijken we voorzichtig wat wel en niet hervat kan worden, maar 
ook in 2021 zijn we voorlopig nog beperkt in onze mogelijkheden.

Probedrijven is met handen en voeten gebonden geweest aan alle regels om coronaproof te 
kunnen werken. In eerste instantie is de veiligheid van alle medewerkers met een dienstverband 
de prioriteit geweest. Om te veel mobiliteit in het bedrijf te voorkomen en het besmettingsgevaar te 
verminderen, hebben we gezorgd dat de werkplekken voldoende uit elkaar staan en zijn de afdelingen 
gecompartimenteerd. Hier is veel in geïnvesteerd.

Bij de start van de crisis is een grote groep medewerkers naar huis gestuurd: in totaal ongeveer 150 
medewerkers over alle Probedrijven. Dit betreft niet alleen de risicogroepen met een kwetsbare 
gezondheid, maar ook kandidaten die in groepsverband een vorm van woonbegeleiding krijgen.

De maatregelen die we hebben getroffen, zijn effectief gebleken: in totaal hebben slechts 5 
medewerkers een besmetting opgelopen, maar een uitbraak is uitgebleven. Alle 5 zijn gelukkig niet in 
levensgevaar geweest.

Het verzuim is door de coronacrisis toegenomen: mensen melden zich sneller ziek, al dan niet 
gerelateerd aan corona.

Marinebedrijf
In 2020 zijn we benaderd door het Marinebedrijf in Den Helder, om als uitvoerder een al jaren 
draaiend project over te nemen. Het gaat hierbij om duale trajecten om kandidaten met een afstand 
tot de arbeidsmarkt op te leiden tot logistiek medewerker: deelnemers volgen een bbl-opleiding aan 
het ROC Kop van Noord-Holland en werken bij het onderdeel Directie Materiële Instandhouding (DMI) 
van het Marinebedrijf.

Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen, 
UWV, WSP-NHN, de GRGA en Probedrijven. Selectie van de kandidaten vindt plaats door gemeenten, 
UWV en WSP-NHN. De deelnemers treden in dienst bij de GRGA, terwijl Probedrijven namens de 
GRGA de uitvoering verzorgt. Om te kijken of deze samenwerking van alle kanten goed bevalt, is in 
eerste instantie een tweejarig contract afgesloten.

Sinds september 2020 zijn voor dit project 42 kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst getreden. De doelstelling is dat zij in deze banen verder kunnen doorgroeien, waarbij zij ook 
kunnen uitstromen naar reguliere banen. Deze samenwerkingsconstructie geeft zowel de gemeenten, 
de GRGA als Probedrijven bredere mogelijkheden om mensen verschillende werkzaamheden te 
kunnen bieden.
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Probedrijven:  2020 in cijfers

Aantal WSW-medewerkers volgens de werkladder
57

35

251

187

■ Begeleid werken
■ Detachering
■ Werken op locatie
■ Beschutte werkplaats
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Verdeling beschutte werkplaats en werken 
buiten Probedrijven in 2020 in fte

■  Beschutte werkplaats  
2020

■  Begeleid werken en 
detachering 2020

■ Werken op locatie 2020

Verdeling beschutte werkplaats en werken 
buiten Probedrijven in 2019 in fte

■  Beschutte werkplaats 
2019

■  Begeleid werken en 
detachering 2019

■ Werken op locatie 2019

Aantal WSW-medewerkers per leeftijdscategorie, peildatum 31-12-2020

Aantal medewerkers Duurzaam aan het werk met LKS per leeftijdscategorie, peildatum 31-12-2020

Aantal medewerkers met indicatie beschut werken per leeftijdscategorie, peildatum 31-12-2020
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Opleiding
Door de coronacrisis zijn veel opleidingen opgeschort. We waren 2020 heel voortvarend begonnen: 
met name bij de groenvoorziening, waar heel veel medewerkers een VCA-opleiding zouden gaan 
volgen. In januari en februari zijn daar de eerste groepen van gestart; later in het jaar zouden er meer 
volgen. Door de coronacrisis is dat stil komen te liggen.

Voor het merendeel van de opleidingen geldt dat die niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn. We waren voor 
2021 andere methoden aan het onderzoeken – zoals digitale opleidingen en e-learning - maar voor 
een groot deel van onze medewerkers zijn die simpelweg te gecompliceerd; daarbij betreft het vaak 
praktische vaardigheden, die moeilijk digitaal te onderwijzen zijn.

Training on the job  - instructie en ontwikkelingsmogelijkheden bieden - gaat wel door. Alle 
Probedrijven werken met inzetbaarheidsmatrixen, waarbij competenties van medewerkers in kaart 
worden gebracht. Zij worden op persoonlijk niveau in het werk begeleid om zich verder te bekwamen.

Pilot inburgeringswetgeving
In samenspraak met Hollands Kroon en Den Helder zijn we gestart met een pilot ter voorbereiding 
op de nieuwe inburgeringswet, die na een half jaar uitstel op 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Onze 
pilot vindt plaats in het kader van de Zelfredzaamheidsroute (Z-route). Dit betreft kandidaten die het 
inburgeringstraject, conform de standaard van de nieuwe wetgeving, waarschijnlijk niet gaan halen - 
ze zijn bijvoorbeeld analfabeet of hebben zo’n grote achterstand dat hun slagingskans zeer laag ligt.

Deelnemers aan de Z-route blijven gedeeltelijk op school voor Nederlandse taallessen en ontwikkelen 
zich voor zover mogelijk, maar zullen met name in de praktijk oefenen met de taal. Hiervoor is 
Probedrijven gestart met 20 kandidaten. Zij zijn verdeeld over twee klassen, waarin ze praktisch 
onderwijs krijgen in de Nederlandse taal die ze tegenkomen op de werkvloer. In 2021 zullen meer 
werkervaringsplaatsen aangeboden worden, om de taal te oefenen en getraind te worden in 
werknemersvaardigheden: hierbij komt aan bod wat wenselijk is in de Nederlandse werkcultuur, 
zoals aan- en afwezigheid, af- en ziekmelden, collegiale samenwerking, initiatief nemen en meer. Het 
doel is dat de deelnemers zelfredzamer worden en, waar mogelijk, uitstromen naar een baan.

De pilot is voorbereidend en richtinggevend, ook om de gemeenten aanknopingspunten te bieden 
bij de uitvoering van die nieuwe wet. Probedrijven werkt hierin samen met re-integratiebedrijven 
Agros, Fiolet Taaltraining en ROC Kop van Noord-Holland. Zodra de wet van kracht is, hopen we dat 
we gezamenlijk als belangrijke partij in de Noordkop gezien worden om deze wet deels uit te gaan 
voeren.

HR-systeem
In 2020 is de organisatie voorbereid op de implementatie van een nieuw HR-systeem. Vanuit P&O 
heeft een medewerker deelgenomen aan de projectgroep, om de relevante workflows en processen in 
kaart te brengen en P&O een centralere rol te geven in de werkprocessen. In eerste instantie heeft de 
projectgroep zich gericht op salarisadministratie: verloning/payrolling.

De implementatie zal naar verwachting veel opleveren voor de werkprocessen binnen Probedrijven 
in het algemeen, maar zeker ook binnen P&O. Het systeem zal hopelijk veel administratieve 
werkzaamheden vergemakkelijken, zodat de medewerkers meer ruimte krijgen om zich met hun 
kerntaken bezig te houden.  >
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Opleidingen en trainingen 2020:
In 2020 investeerde Probedrijven NV in onderstaande opleidingen en trainingen voor Wsw-, beschut 
werken-, Participatiewet- en ongesubsidieerde medewerk(st)ers:
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Vanuit de
Holding

Wijkgerichte innovatie
We hebben in 2020 innovatieve ideeën besproken om meer wijkgericht te gaan werken. Hiervoor 
willen we in 2021 pilots starten. Voor wijkgericht werken is samenwerking nodig tussen 
Probedrijven en het maatschappelijk middenveld, zoals gemeenten, scholen, welzijnsinstellingen en 
buurtverenigingen. Met de pilots kunnen we de mogelijkheden verkennen.

Een voorbeeld hiervan is een samenwerking met de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands 
Kroon om Mobipunten binnen woonkernen te realiseren. Deze voorzieningen zijn erop gericht om 
milieuvriendelijker vervoer te realiseren: het zijn centrale punten waar onder meer het openbaar 
vervoer en de mogelijkheid tot de huur van deelauto’s of deelfietsen samenkomen. Ook op het terrein 
van Probedrijven zelf zullen twee Mobipunten gevestigd worden. Naast het werk voor de doelgroep, 
sluit deze samenwerking goed aan op de doelstelling van Probedrijven om met haar medewerkers 
verder te integreren in de samenleving en circulair werken en leven te bevorderen.

Technische innovaties
Innovaties in 2020 betreffen ook automatisering en ICT. Eind 2019 heeft het bestuur besloten om de 
oude infrastructuur om te zetten naar een modernere automatiseringsomgeving. Deze verandering 
biedt financieel voordeel en vermindert veiligheidsrisico’s. Wel gaat dit gepaard met aanloopkosten.

Nieuw financieel-logistiek systeem
Na de voorbereidingsperiode, is per 1 januari 2020 een nieuw financieel-logistiek systeem 
geïmplementeerd. Daar hebben we in 2020 veel aandacht en nazorg aan gegeven. De tot dat moment 
gebruikte systemen voor de boekhouding, voorraadbeheer en logistiek waren verouderd. Updates 
werden vrijwel niet meer uitgegeven, de systemen werden traag en de aansluiting met moderne ICT-
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Vanuit de

technologie raakte verloren. Met de keuze voor het nieuwe systeem, wordt het ook mogelijk efficiënter 
te gaan werken. 

In 2020 hebben we dit systeem voor het eerst ingezet voor de boekhoudkundige jaarafsluiting. Zoals 
gebruikelijk is, zijn daar nog enkele kleine knelpunten ontdekt, die inmiddels zijn opgelost.

Nieuw HRM-systeem
Ook is in 2020 besloten om het verouderde HRM-pakket te vervangen en een softwaresysteem 
voor HRM en payroll te implementeren. Deze implementatie is per 1 januari 2021 gerealiseerd 
voor ‘payrolling’: de loonstrookjes en de uitbetaling van lonen.  Daarnaast zijn verlofboekingen 
opengezet: leidinggevenden en uitvoerders kunnen nu zelf voor hun medewerkers verlof aanvragen 
en kleine mutaties doorvoeren, zoals naam, adres en woonplaats. Ook iedere medewerker die niet op 
subsidiebasis bij Probedrijven werkt, kan zelf het eigen verlof aanvragen en zijn gegevens inzien. De 
eerste ervaringen zijn erg positief: de salarissen zijn netjes betaald, de salarisruns zijn gedaan en het 
systeem is goed aangesloten op de gegevens die, volgens de verschillende cao’s, opgegeven moeten 
worden bij de Belastingdienst

De verdere implementatie van het systeem zal in 2021 doorgaan en zal minimaal nog tot de 
zomer plaatsvinden. In het eerste halfjaar van 2021 worden processen in de organisatie verder 
geoptimaliseerd. 

Hoewel automatisering op termijn efficiëntiewinst oplevert, hebben zulke trajecten altijd impact op 
een organisatie: er worden behoorlijke investeringen gevraagd, zowel financieel als in tijd en energie 
– medewerkers moeten immers om leren gaan met de nieuwe manier van werken. De wijze waarop zij 
daarmee zijn omgegaan, verdient dan ook alle lof: het was immers al een ingrijpend jaar.

Cloud-integratie
Probedrijven bereidt zich voor om zoveel mogelijk in ‘de cloud’ te gaan werken: gegevens worden 
online opgeslagen, in plaats van op een server of harde schijf van één computer. Dit levert een 
versimpeling van handelingen op. Ook is het een duurzamere werkwijze, want zo wordt het beter 
mogelijk om papierloos te werken – gegevens zijn immers vanaf verschillende locaties in te zien. 
Daarnaast wordt het werk minder foutgevoelig, dus ook minder fraudegevoelig. Hierbij is tevens 
geïnvesteerd in de allernieuwste en betrouwbaarste beveiligingstechniek, die ervoor zal zorgen 
dat deze werkwijze zo veilig mogelijk verloopt. Ook brengen we de mailboxen naar de cloud, een 
ontwikkeling die verder in 2021 plaats zal vinden. Zo wordt single sign-on-toegang mogelijk: 
gebruikers kunnen volstaan met één wachtwoord en één gebruikersnaam. 

Communicatie
In 2020 is veel werk verricht aan de optimalisatie van de diverse websites van de Probedrijven. 
Dit loopt nog door in het eerste kwartaal van 2021. De websites zullen dan allemaal live zijn in de 
verbeterde versie. Daarnaast is er ook een website voor de GRGA gerealiseerd. Voor alle websites en 
de sociale-mediakanalen wordt maandelijks een analyserapportage opgeleverd, wat ons in staat stelt 
om het bezoek te monitoren en onderbouwde verbeteringen aan onze manier van communiceren door 
te voeren.

Eind 2020 zijn er verkennende gesprekken gevoerd om een samenwerking te organiseren met onze 
mediapartners, waarbij we hen in staat zullen stellen om voor Probedrijven de beste resultaten te 
realiseren via een online sociaal communicatie- en marketingplan. Deze ontwikkeling lijkt veel-
belovend. De uitrol zal, na goedkeuring door het MT, aanvangen vanaf het tweede kwartaal van 2021.  <
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•   Afstand tussen werkplekken.
•   Afstand tussen medewerkers.
•   Laptops en muizen schoonhouden.
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Pro bezorgt
Er wordt met trots teruggekeken op de teamprestatie die Probezorgt in 2020 heeft geleverd. Toen 
Marcel Schep in de loop van 2019 aantrad als divisiedirecteur, was er nog sprake van een vrij fors 
verlies. Hij is direct met een compact team aan de slag gegaan om meer kostenneutraal te gaan 
werken en het rendement te verhogen. 

Deze aanpak is in 2020 met succes voortgezet. Sterker nog: het jaar is met een mooi positief resultaat 
afgesloten. 

Het accent op de werkvloer is verschoven van individuele naar groepsontwikkeling – of, zoals Marcel 
Schep het noemt, IDA: Iedereen doet alles, van management tot bezorgers. Medewerkers worden 
directer aangestuurd en bewuster gemaakt van het volledige bedrijfsproces. De werkzaamheden 
worden nu meer beschouwd als een gezamenlijke prestatie: een medewerker die haar 
bezorgingsronde al vroeg achter de rug heeft, zal haar werk niet meer als klaar beschouwen, maar 
een collega die nog bezig is met z’n ronde te hulp schieten. 

Het vertrouwen van klanten is ten aanzien van hele bedrijfsproces aanzienlijk toegenomen.
Van bezorging tot aan facturatie is het gehele proces uitermate goed inzichtelijk en onder controle. 
Een onafhankelijk onderzoeksbureau stelt vast dat de bezorgprestatie – oftewel de hoeveelheid post 
die op de afgesproken tijd wordt bezorgd – 92,5% is. De bezorgzekerheid is 99,8%. Op 1,7 miljoen 
poststukken in 2020 zijn nog geen 200 klachten geregistreerd. Het simpele klachtenmeldsysteem 
zorgt dat deze laagdrempelig worden afgehandeld

Van de poststukken die Probezorgt verwerkt, wordt een deel bezorgd door PostNL of door collega-
bedrijven die, net als Probezorgt, onderdeel zijn van Business Post. Het aandeel poststukken dat 
Probezorgt zelf bezorgt, is in 2020 gestegen van 46% naar 70%.

Ondanks de goede resultaten, is het ook een ingrijpend jaar geweest. Er is veel energie gaan zitten 
in het treffen van coronamaatregelen (zie kader). Om het team scherp te houden, is voortdurend 
aandacht voor deze maatregelen gevraagd.

Gelukkig zijn er geen medewerkers ziek geworden: het team is continu intact gebleven en heeft in zijn 
volledigheid kunnen blijven functioneren. Het ziekteverzuim is in z’n algemeen ook relatief laag geweest.

Coronamaatregelen

•   Niet meer dan 6 personen in een sprinterbus.
•   Handen wassen.
•   Desinfectieplekken.

Werkzaamheden
Probezorgt is in 2020 begonnen als faciliterende partij van de zogeheten Mobipunten: centrale 
punten in de Kop van Noord-Holland waar onder meer het openbaar vervoer en de mogelijkheid 
tot de huur van deelauto’s of deelfietsen samenkomen. Het is een project dat doorwerkt in de 
organisatie en steeds meer partijen na aan het hart ligt. Zo plaatst Progroen & milieu de Mobipunten; 
Probezorgt zorgt dat de deelfietsen en -auto’s er netjes bij staan en zorgt voor hand- en spandiensten. 
Leefbaarheid en duurzaam aan het werk komen samen in dit project: zo bleek een kandidaat op een 
LKS-traject dé aangewezen persoon voor de ‘Mobibus’ te zijn. 



<
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Opdrachten en opdrachtgevers
Probezorgt heeft in 2020 zo’n 20 tot 25 nieuwe klanten verworven. Er zijn ook contracten  afgesloten 
en verlengd met belangrijke partijen als de Noordwest Ziekenhuisgroep en verschillende gemeenten.

Het totale aantal te verwerken poststukken is in 2020 met 18% toegenomen - in december 
was dit zelfs 39% meer dan normaal. De hoge stijging wordt deels verklaard door toegenomen 
coronacommunicatie van klanten als de GGD, GGZ, Noordwest Ziekenhuisgroep en diverse 
zorginstellingen.

Omzet
In 2019 leed Probezorgt nog een verlies van € 300.000,-. In 2020 is dit getransformeerd naar een 
winst van een kleine € 200.000,-, oftewel een verschil van € 500.000,- in anderhalf jaar tijd.

(Opleidings)trajecten en ontwikkeling
Een LKS-traject start met een werkervaringsplaats, om de kwaliteiten van een medewerker in beeld 
te krijgen. Er zijn geen standaardopleidingen of certificering binnen de postsector: iemand wordt een 
volwaardige postbode door training on the job. Bij gebleken geschiktheid voor Probezorgt volgt een 
contract. In 2020 zijn 5 mensen gestart, van wie een aantal al contractverlenging hebben gekregen.

In 2020 is er één stagiair werkzaam geweest vanuit het praktijkonderwijs. Bij dergelijke stagetrajecten 
verzorgt de school begeleiding en biedt Probezorgt een coach op de werkvloer – een collega die ooit 
een afstand tot de arbeidsmarkt had, maar die inmiddels een ervaren medewerker is.

Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid is in 2020 driekwart van het gemotoriseerde scooterpark vervangen 
door elektrische scooters – in 2021 zal dit volledig elektrisch worden. De busjes van Probezorgt 
rijden nog op fossiele brandstoffen; de wens is om deze op termijn ook te vervangen door elektrische 
exemplaren. Om in de tussentijd zo duurzaam mogelijk met deze vorm van vervoer om te gaan, zijn in 
2020 de te rijden routes nauwkeurig onder de loep genomen. Door deze efficiënter te plannen, is het 
aantal gereden kilometers met 10 tot 15% afgenomen, wat een serieuze besparing betekent.

Vooruitblik op 2021
De verwachting is dat de goede resultaten van 2020 in 2021 doorgezet zullen worden, al wordt het 
wel een grote uitdaging om deze te evenaren. Probezorgt is voornemens om het percentage eigen 
bezorging naar een nog hoger niveau te brengen. Een efficiëntere voorbereiding zal tot snellere 
bezorging in de wijk leiden: door in het productieproces efficiëntiewinst boeken, is het mogelijk om het 
bezorgpercentage te verhogen van 70% naar 73%.

De Mobipunten worden in 2021 verder uitgebreid. Momenteel zijn het er een stuk of 10; in 2022 
zullen dit er minimaal 40 zijn. Aan het begin van 2021 is de eigen locatie van Probedrijven in Schagen 
toegevoegd als Mobipunt.

Het grafisch centrum, een onderdeel van Proverpakken & ontwikkelen, komt in 2021 onder de naam 
Pro Mail & Print weer terug bij Probezorgt. Wij zien een markt voor kleinschalige en kwalitatief goede 
mailingen. Door de terugkeer kan Probezorgt het proces nu zelf van A tot Z inregelen - van ontwerp 
tot bezorging. Dit maakt de werkwijze voor bestaande klanten efficiënter, terwijl het voor potentiële 
nieuwe klanten interessanter wordt om een vraag bij Pro Mail & Print neer te leggen.

Samengevat: 2021 wordt het jaar waarin Probezorgt en Pro Mail & Print gezamenlijk nog verder 
willen ontwikkelen als partij die de klant zorgen uit handen neemt.  
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Pro groen en milieu
Ondanks de coronacrisis, kan gesproken worden over een zeer succesvol jaar voor Progroen & milieu. 
Dankzij nieuwe opdrachten, werkzaamheden en opdrachtgevers, is de omzet ook in 2020 gestegen.

Niettemin heeft de crisis ook op deze divisie impact gehad. Er zijn organisatorische en financiële 
investeringen nodig geweest om te kunnen werken volgens de coronamaatregelen (zie kader). De 
angst voor het virus onder medewerkers heeft in april en mei geleid tot een enorme toename van 
ziekmeldingen.

Gelukkig zijn er geen besmettingen geconstateerd. Ook hebben de ziekmeldingen in april en mei niet 
tot een tekort aan medewerkers geleid: door de droogte in die maanden was er op dat moment minder 
inzet nodig.

Coronamaatregelen

• Om groepen medewerkers gescheiden binnen te laten komen, zijn 3 starttijdstippen
 geïntroduceerd: 7u, 7.30u, 8u.
• Er zijn meer mogelijkheden voor gescheiden vervoer gecreëerd:
 - 10 extra wagens:
  - uitbreiding in plaats van vervanging oude wagens;
  - auto’s geleend van Proverpakken & ontwikkelen;
  - meer gebruik van eigen vervoer door werknemers, vergoed door 
   Progroen & milieu.
  -  In de wagens zijn afscheidingen aangebracht met beschermende folie.
  -  Van Probezorgt zijn extra fietsen geleend.
  -  Werknemers hebben meer gebruik gemaakt van eigen fietsen.
• In plaats van het vervangen van oude schaftketen, is het aantal uitgebreid: 3 extra keten voor
 gescheiden lunch- en koffiepauzes.
• Bij de bollenschiltafels zijn met beschermende folie afscheidingen aangebracht.

Werkzaamheden
Naast de reeds bestaande werkzaamheden, is het dienstenaanbod van Progroen & milieu in 2020 
uitgebreid met de bestrijding van invasieve exoten. Dit betreft in het bijzonder het verwijderen van 
de Japanse duizendknoop: een agressieve, uiterst sterke woekerplant, die onder meer funderingen 
ontwricht en het wegdek openbreekt. We maken, afhankelijk van de omstandigheden, gebruik van 
twee bestrijdingsmethoden: elektriciteit of kokend water. Andere methoden worden momenteel 
onderzocht. Medewerkers krijgen voor de intensieve werkzaamheden gerichte training en 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Opdrachten en opdrachtgevers
Het aantal opdrachtgevers van Progroen & milieu is in 2020 toegenomen. Een grote nieuwe klant 
is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor dit waterschap verzorgen we het 
groenonderhoud – onkruidbestrijding, snoeiwerkzaamheden - bij de uitwaterende sluizen en de 
zuiveringsinstallaties. Om het terrein op te mogen, is een training verplicht. Hier hebben 12 van onze 
medewerkers aan meegedaan; allen zijn zij geslaagd.



Jaarrapport 2020  |  31

Daarnaast is er meer contact gezocht met verschillende potentiële opdrachtgevers. Hieruit is onder 
meer een opdracht voor de Koninklijke Marine voortgevloeid. Ook bestaande opdrachtgevers nemen 
extra diensten af. Zo geven de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon aan heel tevreden 
te zijn over de dienstverlening en legen we nu, in navolging van Den Helder en Schagen, ook de 
prullenbakken in Hollands Kroon.
Hoewel het aantal opdrachten van Progroen & milieu zeer ‘coronaproof’ is gebleken, geldt dat helaas 
niet voor detachering bij andere organisaties. Van 15 mensen is het detacheringscontract door de 
opdrachtgever beëindigd; 2 van hen zijn inmiddels opnieuw gedetacheerd bij een andere organisatie.

Omzet
Dankzij nieuwe opdrachten en opdrachtgevers, is de omzet van Progroen & milieu in 2020 wederom 
gestegen

(Opleidings)trajecten en ontwikkeling 
Met het oog op VCA-certificering van Progroen & milieu, is in 2020 volop geïnvesteerd in veiligheid. 
De verwachting is dat ongeveer de helft van de medewerkers in staat zal zijn om een VCA-certificaat 
te halen; de andere helft kan volstaan met een BVO-certificaat (Basisveiligheid Openbare ruimte). 
Helaas is het door de coronacrisis niet gelukt om al in 2020 VCA-gecertificeerd te worden; alle 
scholing is doorgeschoven en certificering zal op z’n vroegst plaatsvinden in 2022. Ook geplande BHV-
opleidingen zijn doorgeschoven. De voorgenomen Groenkeur-certificering is voor onbepaalde tijd 
opgeschort.

Wel zijn een aantal medewerkers in 2020 opgegaan voor een training Wet natuurbescherming niveau 3. 
Daarnaast is opleiding via GroenStart doorgegaan. Zo zijn 2 mensen vanuit GroenStart bij Progroen 
& milieu ingestroomd. Ook zijn vorig jaar 6 statushouders via Progroen & milieu in GroenStart 
geplaatst; hierbij hebben zij gedurende de winterperiode extra taallessen gevolgd, waarvan een deel 
gericht is op werken in het groen. Ook volgen 2 mensen vanuit Progroen & milieu de opleiding Tri 
Groei in groen.

Verder zijn van 6 medewerkers bestaande heftruckcertificaten verlengd. Er zijn ook 4 medewerkers 
opgegaan voor hun rijbewijs: B, C1 (lichte vrachtwagen) of BE (aanhangwagen).

Duurzaamheid
Het handgereedschap dat gebruik maakt van fossiele brandstoffen, wordt vervangen door elektrische, 
dus duurzamere, alternatieven. Sinds 2020 is twee derde van het gereedschap geëlektrificeerd.

Ook is geïnvesteerd in gereedschap dat de medewerkers minder belast. Er is een kantensnijder 
aangeschaft om de randen van gazons af te werken; het is mogelijk voor een medewerker om op dit 
apparaat te gaan zitten. Daarnaast zijn elektrische schoffels aangeschaft. Dankzij beide aankopen 
wordt fysiek minder inspanning van de medewerkers gevraagd.

Vooruitblik op 2021
Progroen en milieu rekent voor 2021 minimaal op behoud van de huidige omzet, maar verwacht dat 
deze wederom zal groeien. Ook wordt verwacht dat de VCA-opleiding weer op gang zal komen.

Speciale aandacht zal er zijn voor interne marketing. Er is alle reden om trots te zijn op wat Progroen 
& milieu doet in verschillende gemeenten, maar daar zijn de medewerkers zich niet altijd bewust 
van. Door deze redenen vaker uit te dragen, hopen we op meer bewustzijn, werkplezier en gevoel 
van eigenwaarde onder de medewerkers – en daarmee op meer betrokkenheid en een lager 
ziekteverzuim.
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Pro verpakken & ontwikkelen
Het jaar 2020 begon met de implementatie van een nieuw computersysteem om productie en logistiek 
te monitoren. Een ingrijpende verandering, maar ook een waar lang naartoe was gewerkt. Tegelijk 
werd de overstap naar een nieuw accountantskantoor gemaakt. Uiteindelijk is de implementatie voor 
Proverpakken & ontwikkelen relatief meegevallen.

Tijd om bij te komen was er echter niet. Direct daarna volgde de coronacrisis met gevolgen voor 
ons bedrijf. Een groot deel van de medewerkers, behorende tot de meest kwetsbare groep, is in die 
eerste weken van de uitbraak naar huis gestuurd. In die periode zijn er diverse maatregelen getroffen, 
waardoor iedereen op een veilige manier kon werken. In het kader een greep uit de maatregelen die 
getroffen zijn, om het belang dat wij aan een veilige werkomgeving hechten te illustreren.

Helaas hebben we een deel van het werk aan sommige van onze opdrachtgevers terug moeten 
geven: omdat we daar onvoldoende capaciteit voor hadden of omdat we de specifieke opdracht niet 
‘coronaproof’ konden uitvoeren.  

Gelukkig is er ook veel goed gegaan. Het teruggeven van opdrachten kon bijvoorbeeld in goed 
overleg met de opdrachtgevers plaatsvinden. Ook zij moesten, in het licht van de crisis, immers hun 
prioriteiten herzien. Ondanks dat bij enkele klanten het werk volledig stil kwam te liggen, met direct 
een negatief gevolg voor onze opdrachten, is de omzet stabiel gebleven. Dit hebben we in een later 
stadium van de coronacrisis kunnen realiseren, dankzij extra opdrachten van bestaande klanten 
die een boost zagen in hun omzet. In die fase stroomden onze medewerkers weer druppelsgewijs 
in, uiteraard in goed overleg met medici en woonvoorzieningen. Ook hebben de maatregelen op de 
werkvloer hun nut bewezen.

Hoewel de situatie bij de klanten en in de productie gaandeweg stabiliseerde en het 
aanpassingsvermogen aan de nieuwe manier van werken groot bleek, heeft de coronacrisis op de 
medewerkers veel impact gehad. Het heeft geleid tot gevoelens van angst en onzekerheid, wat ook nu 
nog voortduurt. 

Coronamaatregelen

• De meest kwetsbare collega’s zijn aan het begin van de uitbraak naar huis gestuurd.
• Met deze medewerkers is continu contact onderhouden; met henzelf, met familieleden of met
 de begeleiding in de woonvoorzieningen. 
• Vestjes, buttons en - in een later stadium - mondkapjes zijn gratis verstrekt. 
• Op afdelingen staat ontsmettingsmiddel; er wordt op toegezien dat medewerkers hier
 regelmatig gebruik van maken. 
• Het bedrijf is in 4 compartimenten opgedeeld. Bij een besmetting kan het betreffende
 compartiment gesloten worden, terwijl de rest blijft functioneren. 
• Er zijn enkele maatregelen getroffen om op gepaste afstand te kunnen werken: 
 - extra ruimte bij werktafels; 
 - bij de lopende band is een afstandsregel van 2 meter ingevoerd;
 - delen van toiletgroepen en wasbakken zijn afgeplakt;
 - op cruciale punten in de verkeersruimte zijn aandachtstickers geplakt;
 - er zijn meerdere kantines waar in shifts pauze wordt gehouden.
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Werkzaamheden 
De coronacrisis heeft ons ook nieuwe inzichten gebracht. Door het uitvallen van veel medewerkers 
waren we genoodzaakt bepaalde werkzaamheden op een volledig andere manier in te delen. Hierdoor 
kregen we de mogelijkheid om afzonderlijke taken beter aan te laten sluiten bij individuele
capaciteiten van medewerkers; een ontwikkeling waar we ook in de toekomst ons voordeel mee 
kunnen doen. 

Opdrachten en opdrachtgevers
Proverpakken & ontwikkelen heeft vijf jaar geleden al, met succes, ingezet op differentiatie van het 
klantenbestand. Hierdoor waren we niet van één klant afhankelijk en konden we opdrachten blijven 
uitvoeren. Vooral op het gebied van Food heeft dit een gestage stroom aan werk opgeleverd. Zo blijven 
we continu toekomstgericht kijken naar nieuwe mogelijkheden voor onze medewerkers.

Omzet
De omzet van Proverpakken & ontwikkelen is in 2020 stabiel gebleven en de begroting is bijna 
gehaald. De verscheidenheid aan producten is hiervan de sleutel gebleken. Waar de vraag naar het 
ene product als gevolg van de crisis is gedaald, is de vraag naar het andere product juist gestegen. 
Wel baart de afname van het aantal detacheringen ons zorgen.

Opleidingstrajecten en ontwikkeling
Door de coronacrisis was meer productieruimte nodig. Daarom hebben we een extra afdeling 
ingericht. Naast een harde kern van medewerkers met een arbeidsovereenkomst, werken hier onder 
andere deelnemers aan (werk)trajecten en stagiairs. In december is op deze afdeling gestart met het 
in kaart brengen van de ambities van de medewerkers en hun eventuele opleidingswensen.

In 2020 hebben 4 medewerkers hun heftruckcertificaat behaald. Intern is een cursus line clearance 
gegeven die helemaal is aangepast op ‘het nieuwe normaal’. Hierbij leren medewerkers te 



<

Jaarrapport 2020  |  35

controleren wanneer ze hun deel van de productielijn kunnen vrijgeven. Ook hebben we stageplaatsen 
geboden aan onder meer praktijkscholen, in groepsverband of individueel. De teamleiders volgden 
vanuit hun Individueel Loopbaanbudget verschillende cursussen om zich verder te bekwamen in de 
omgang met de nieuwe medewerkers.

Andere opleidings- of ontwikkelingstrajecten waren door de coronacrisis lastig uit te voeren. Voor 
onze medewerkers is online-leren vaak lastig: er is vooral praktische training nodig. Ook de lessen 
Nederlands, zoals gestart in 2019, zijn hierdoor opgeschort.

Duurzaamheid
In 2020 zijn er diverse acties ondernomen om duurzamer te werken: 
•  Er wordt alleen nog sanitair papier van gerecycled materiaal gebruikt.
•  Wasschuim vervangt vloeibare handzeep.
•  Houten roerstaafjes vervangen plastic exemplaren.
•   Wasbare, stoffen werkjassen vervangen wegwerpkleding; we wassen deze zelf met een ‘eco-ei’ met 

waskorrels in plaats van met standaardwasmiddelen.
•   Gebruikte pallets worden door een ander bedrijf opgehaald en gerepareerd in plaats van in stukken 

gezaagd en afgevoerd.
•   Een afvalpers wordt gebruikt in plaats van afvalcontainers. Hierdoor is minder vervoer nodig om 

afval op te halen: nu één keer per drie maanden in plaats van elke week.
•  We gebruiken zo min mogelijk wegwerpmateriaal.

Ten aanzien van duurzaam personeelsbeleid is het volgende gedaan: 
•   Gesprekken met oudere werknemers zijn gevoerd om het algehele welbevinden zichtbaar in beeld 

te krijgen.
•  Er zijn nieuwe werktafels en stoelen aangeschaft, die individueel instelbaar zijn.

Vooruitblik op 2021
2021 zal een moeilijk en economisch onzeker jaar worden. Niettemin zullen we investeren in 
mechanisering van de productielijnen en in de ontwikkeling van onze medewerkers. Dat laatste doen 
we door ook op de andere afdelingen ambities of opleidingswensen van de medewerkers in kaart te 
brengen. Sommige wensen zijn vrij simpel te faciliteren, zoals het behalen van een heftruckcertificaat. 
Voor andere, minder haalbare wensen, worden alternatieven gezocht - denk bijvoorbeeld aan een 
lichte variant van een BHV-cursus als alternatief voor een EHBO-diploma. 

Verder blijven we continu nieuwe werkzaamheden voor onze medewerkers onderzoeken. 
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Pro schoon
Het is een hectisch jaar geweest. De schoonmaakbranche is door de coronacrisis onder een 
vergrootglas komen te liggen: het belang van schoonmaken is voor veel mensen duidelijker geworden. 
Deze toegenomen nadruk op de zin van hygiëne, heeft impact gehad op onze medewerkers: die zijn 
zichzelf – terecht – ook belangrijker gaan voelen. 

De hoeveelheid werkzaamheden is in totaal door de coronacrisis niet aanzienlijk beïnvloed. Sommige 
opdrachtgevers zijn overgegaan tot sluiting of hebben minder van onze diensten gebruik gemaakt. 
Daar staan andere klanten tegenover die juist meer van onze diensten gebruik hebben gemaakt. 
Dit heeft van ons veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd, maar al met al is de totale 
hoeveelheid werkzaamheden vrij stabiel gebleven.

Coronamaatregelen
•    Onze schoonmaakmedewerkers werken doorgaans op locatie, dus ze hebben vooral te maken 

met de protocollen van onze klanten. Deze wijken in grote lijnen niet veel van elkaar af, maar 
verschillen soms in de details: soms is wel een mondkapje nodig, soms niet.

Werkzaamheden
In sommige gevallen is het aantal werkzaamheden opgeschaald, in andere gevallen afgeschaald. Zo is 
bij een school niet meer het hele gebouw schoongemaakt, maar juist alleen de contactoppervlakten. 
De medewerkers hebben zich veel aan moeten passen, bijvoorbeeld omdat ze zich bij sommige 
klanten strikt aan looproutes moesten houden – als een vuilnisbak was vergeten, mocht niet tegen de 
richting bewogen worden en was het nodig om de hele ronde opnieuw te lopen. 

Opdrachten en opdrachtgevers
In december 2020 is gestart met een opdracht voor het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. De aanbesteding hiervan was voorbehouden aan sociale bedrijven met een 
PSO30+-certificaat, oftewel bedrijven waarvan meer dan 30% van de medewerkers een afstand tot 
de arbeidsmarkt heeft. We zien dat deze wens om duurzaam te ondernemen steeds sterker wordt bij 
verschillende opdrachtgevers.

Proschoon maakt 1 van de 4 percelen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
schoon: het hoofdkantoor. De werkzaamheden worden grotendeels gedaan door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorheen vond de schoonmaak in de avond plaats, maar nu 
gebeurt dit overdag. Proschoon is hiervan een groot voorstander: met het zichtbaar maken van de 
werkzaamheden, ontstaat een totale schoonmaakbeleving.

We stimuleren graag eigenaarschap bij de medewerkers. We achten ze verantwoordelijk genoeg om 
zelf afspraken maken, bijvoorbeeld over periodieke schoonmaakwerkzaamheden, en dit niet via een 
rayonmanager te laten lopen. Op deze manier kunnen medewerkers zelf invloed op hun werk uitoefenen.

Omzet
De omzet van Proschoon is in 2020 gestegen. Een groot deel hiervan komt voort uit het winnen van 
de Europese aanbesteding van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Een andere 
verklaring is dat ons imago sterker is geworden: met ‘Proschoon’ een modernere naam, de website 
wordt beter gevonden en de reclame op onze auto’s werkt goed. Daarnaast doen we actief acquisitie, 
wat ook zorgt voor een stijging van de omzet. 
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(Opleidings)trajecten en ontwikkeling 
Proschoon is groot voorstander van ‘een leven lang leren’. Uiteindelijk staat persoonlijke ontwikkeling 
bij ons voorop: wie alleen uit is op een betaalde baan, kan beter bij een ander schoonmaakbedrijf 
solliciteren. We willen een beroep doen op de capaciteiten van mensen en er niet van tevoren van 
uitgaan dat iets niet haalbaar is. Zolang er een vangnet is, kunnen we dingen uitproberen en durven 
medewerkers ook die stap te nemen. Op die manier zien we ontwikkeling, verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap, ook bij mensen die al langer bij ons actief zijn; zo verzorgt een medewerker die zich 
voorheen al bij een kleine tegenslag uit het veld liet slaan, nu geheel zelfstandig z’n eigen planning.

Door de coronacrisis was er helaas weinig tot geen opleiding in groepsverband mogelijk. In 2020 
hebben we wel de leerlijnen voor training van onze medewerkers bepaald. We gaan met nieuwe 
collega’s in gesprek, brengen hun ambities en wensen in beeld en gaan in de praktijk toetsen of 
schoonmaakwerkzaamheden hierbij aansluiten. Daarop starten we met een basistraining en, na 
succesvolle afronding, volgt een SVS-opleiding met een door de branche erkend diploma. Hierna 
is specialisatie mogelijk; zo is een medewerker die op basis van sociale werkvoorziening bij 
Probedrijven werkt, in 2020 geslaagd voor een opleiding tot voorvrouw.

Ook zijn we in 2020 gestart met schoonmaakopleidingen voor leerlingen van het Linie College in 
Den Helder, een VSO-school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Eén van hen is in dienst 
getreden.

Duurzaamheid
Proschoon is ISO 14001-gecertificeerd: de internationale standaard van eisen aan het 
milieumanagementsysteem van een organisatie. 

Na een voorbereiding in 2019, zijn we in 2020 overgestapt op 100% natuurlijke schoonmaakmiddelen: 
in plaats van plastic literflessen met vloeistoffen, werken we nu met poeders in papieren zakjes, 
die we ter plekke mengen met water. Hierdoor hoeft er minder getransporteerd te worden: in plaats 
van een vrachtwagen vol flessen, kan nu worden volstaan met twee papieren zakjes in een auto. 
Daarnaast belanden er minder plastic flessen op de afvalstapel. De zakjes kunnen gewoon met het 
huisvuil weggegooid worden.

Ook steeds meer klanten wensen duurzame, circulaire schoonmaakmiddelen en vragen ons daarover 
te rapporteren. Inmiddels is zo’n 60 à 70% van onze schoonmaakmiddelen natuurlijk. Waar dit 
nog niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij ontkalkingsmiddel, maken we gebruik van producten met een 
ecolabel. Daarnaast werken we waar mogelijk met microvezeldoekjes: hier wordt alleen water bij 
gebruikt, zodat schoonmaakmiddelen niet nodig zijn.

Bij aanschaf van apparatuur, zoals werkwagens, wordt gekozen voor gerecyclede of ‘refurbished’ 
alternatieven. In 2020 is geïnvesteerd in energiezuinige stofzuigers.

Ook is de duurzame inzetbaarheid van mensen een aandachtspunt. De gemiddelde leeftijd van onze 
medewerkers stijgt en daarbij komen fysieke uitdagingen kijken. Hoe helpen we onze medewerkers 
vitaal te blijven? Hoe kun je tot je 67ste blijven werken in de schoonmaak? Hiervoor hebben we 
verschillende mogelijkheden in kaart gebracht, die we verder uit zullen werken.

Vooruitblik op 2021
Naast de oriëntatie op de positionering van de schoonmaakwerkzaamheden, zoals eerder in dit 
rapport vermeld, bieden we vast een vooruitblik op het komende jaar. Proschoon zal in 2021 de 
commerciële en operationele versterking verder voortzetten. Door op Europese aanbestedingen voor 
sociale ondernemingen in te zetten, verwachten we zo’n 10 tot 15% te kunnen groeien.
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Daarnaast willen we verder uitdragen dat Proschoon er is voor mensen die zich willen ontwikkelen. 
We willen het best luisterende en meest mensgerichte schoonmaakbedrijf zijn, zowel voor onze 
klanten als voor onze medewerkers. Onze blik is niet gericht op omzet, maar op het bieden van een 
geschikte werkplek. Dit zorgt voor betrokken en loyale medewerkers, wat leidt tot loyale en betrokken 
klanten.  
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Geconsolideerde balans per 31 december 2020
(voor resultaatbestemming)

31 december 2020 31 december 2019
Vaste activa

Immateriële vaste activa  360.345 122.724

Materiële vaste activa  4.908.269 5.126.730

5.268.614 5.249.454

31 december 2020 31 december 2019

Voorraden
Grond- en hulpstoffen 44.412 40.598

Gereed product en handelsgoederen 19.140 5.918

63.552 46.516

Kas 1.680 3.596

Banken 3.637.123 1.737.565

3.638.803 1.741.161

Groepsvermogen 8.340.213 7.339.314

Overige voorzieningen 405.230 315.918

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 692.364 581.477

Belastingen en premies sociale verzekeringen 375.942 436.204

Overige schulden en overlopende passiva 535.187 337.486

1.603.493 1.355.167

10.348.936 9.010.399

10.348.936 9.010.399

Handelsdebiteuren 1.046.823 948.174
Vorderingen op participanten en op maatschappijen 
waarin wordt deelgenomen

210.001 557.057

Belastingen en premies sociale verzekeringen 35.574 -

Overige vorderingen en overlopende activa 85.569 468.037

1.377.967 1.973.268

           rapportage  Financiële 

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen 

Passiva

Voorzieningen 

Kortlopende schulden 

Vorderingen en overlopende activa 
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           rapportage  
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2020

2020 2019

Netto-omzet 11.842.721 9.799.838

Overige bedrijfsopbrengsten 1.191.755 1.127.081

Som der bedrijfsopbrengsten 13.034.476 10.926.919

Kostprijs van de omzet 1.675.053 1.416.214

Lonen en salarissen 4.783.966 3.958.505

Sociale lasten 747.790 584.308

Pensioenlasten 402.586 352.951

Afschrijvingen immateriële vaste activa 88.638 -

Afschrijvingen materiële vaste activa 749.116 735.089

Overige personeelskosten 1.176.871 1.216.657

Huisvestingskosten 429.751 705.346

Kosten vervoermiddelen 433.029 415.475

Kantoor- en administratiekosten 681.308 543.074

Verkoopkosten 42.276 319.716

Algemene kosten 804.502 1.021.963

Som der bedrijfslasten 12.014.886 11.269.298

Bedrijfsresultaat 1.019.590 -342.379

Rentelasten en soortgelijke kosten -6.101 -3.077

Resultaat voor belastingen 1.013.489 -345.456

Belastingen resultaat -12.590 -

Resultaat toekomend aan de groep 1.000.899 -345.456
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020 2019

Bedrijfsresultaat 1.019.590 -342.379

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie geldmiddelen 1.897.642 -137.336

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.762.862 601.278

Afschrijvingen 859.724 734.512

Mutatie voorzieningen 89.312 61.050

Investeringen in immateriële vaste activa  -44.410 -45.000

Investeringen in materiële vaste activa -575.965 -729.353

Mutatie deelnemingen -302.826 -

Desinvesteringen in materiële vaste activa 57.981 35.739

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -865.220 -738.614

Mutatie operationele vorderingen 754.063 -444.467

Mutatie voorraden 12.963 15.588

Mutaties operationele schulden 45.901 580.051

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.781.553 604.355

Betaald wegens rentelasten en
soortgelijke kosten

-6.101 -3.077

Vennootschapsbelasting -12.590 -

-18.691 -3.077

Aanpassingen voor:

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Veranderingen in het werkkapitaal:
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