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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 Proschoon. Onze 

medewerkers ervaren trots en vreugde door hun werk bij 
Proschoon en dragen onderling een positieve energie uit, 
behalen samen doelen en vergroten hun sociale netwerk. 

Proschoon draagt bij aan een inclusieve en circulaire samenleving. Dit doen we door zowel 
binnen als buiten onze organisatie een voortrekkersrol op ons te nemen. 

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 (keten)partners geven wij vorm aan de transitie 
naar een inclusieve en circulaire samenleving  



   

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proschoon 

verkleint milieu-

voetafdruk door 

diensten 

Samenleving 

wordt inclusiever 

en leefbaarder 

Proschoon 

draagt bij aan 

bewustwording 

van circulariteit 

met eigen 

medewerkers 

en 

samenwerkings

partners 

Medewerkers dragen 

op een positieve 

manier bij aan de 

samenleving                              

Meer (arbeids-) 

participatie 

Medewerkers 

voelen zich 

nuttig, trots en 

vitaler 

Medewerkers 

werken samen en 

hebben meer 

sociale contacten 

Medewerkers hebben 

een hogere mate van 

welbevinden 

Meer mensen 

worden 

zelfredzamer 

Minder kosten 

voor de 

samenleving 

Proschoon draagt bij aan 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. 

Vinden het normaal dat 

mensen overdag werken en 

noemen medewerkers 

volwaardige schoonmakers 

(niet mensen met afstand tot 

de arbeidsmarkt) 

Medewerkers  
Proschoon biedt een passende werkplek (maatwerk) 

waarin de medewerkers voorop staan  
 

Proschoon biedt een luisterend oor voor iedere 
medewerker 

 
 

Mensen voelen 

zich gehoord en 

durven zich te 

uiten 

Medewerkers 

ontwikkelen 

(werk)vaardigheden 

Meer samenwerking met 

andere 

schoonmaakbedrijven, 

om elkaar aan te vullen, 

te versterken en de klant 

beter te bedienen 

Ondernemen activiteiten 

om impact te maken (met 

Proschoon of ergens 

anders in hun keten) 

Hebben invulling voor hun 

MVO-beleid, met 

meerwaarde voor de 

opdrachtgever 

Hebben meer waardering 

voor het werk van de 

schoonmakers (vanwege 

grotere zichtbaarheid) 

Opdrachtgevers 
Ontzorgen (op maat) en klantgerichtheid. Doorlopende 

begeleiding en communicatie met 
medewerker/opdrachtgever.  

Gebouwgebruikers worden 

'aangestoken' door 

arbeidsvreugde en 

enthousiasme van 

medewerkers Proschoon 

Dragen enthousiasme over 

medewerkers en kwaliteit van 

Proschoon uit naar andere 

partijen 

Samenwerkingspartners 
Proschoon zoekt actief samenwerking met 

soortgelijke bedrijven - en is daar selectief in 

Zien het voorbeeld van 

Proschoon (impact en 

kwaliteit) en worden 

geïnspireerd om zelf ook 

impact te maken 

Mensen voelen zich 

veilig, gewaardeerd 

en gelijkwaardig 

Hebben een 

groter/sterker sociaal 

netwerk 

Zijn zelfstandiger 

(eigen inkomen) en 

zelfredzamer 

Beter beeld van wat 

ze kunnen en hebben 

meer zelfvertrouwen 

Worden langdurige partners 

van Proschoon 

Hebben een veel betere 

balans tussen profit en 

impact 



Agenda

• Doel sessie

• Terugblik

• Resultaten:
• Inclusief

• Circulair

• Volgende stappen



Hoe komen we daar?

2. 
Impact in kaart brengen

4.

Interpreteren en 

reflecteren 

resultaten

1.
Specifieke doel 

en scoping

bepalen

5. Rapportage en 
communicatie over 

impact

6. Sturen op impact

3. 

Meten: dataverzameling



Resultaten - inclusief

2. Jijzelf
• Nut / waardering

• Erbij horen

• Geluk

1. Werk
• Vaardigheden

• Ontwikkeling

• Werkvreugde

3. Thuis, gezondheid en de toekomst
• Thuissituatie

• Vitaliteit

• Toekomstperspectief



Responses

• 80 responses
• Leeftijd: gemiddeld 41, tussen 19 en 65

• 73 algemeen medewerkers rest andere 

functies

53%47%

Vrouw Man

90%

6% 4%

Langer dan een jaar Tussen de 6 maanden en 1 jaar korter dan 6 maanden

34%

12%

24%

4%

19%

4%

Werkzoekend met een uitkering

Werkzoekend zonder uitkering

Een andere baan

Re-integratietraject

School/opleiding

Stage



Welke vaardigheid zijn medewerkers het beste in? En in welke 
het minst goed?

a) Communiceren

b) Omgaan met stress

c) Nauwkeurig werken

d) Afspraken nakomen

Quizvraag 1 - Werk



Welke vaardigheid is het meest ontwikkeld?

a) Doorzetten

b) Communiceren

c) Zelfstandig werken

d) Snel werken

Quizvraag - Werk



Op welke vaardigheid zit het grootste verschil tussen 
medewerker en leidinggevende?

a) Omgaan met stress

b) Omgaan met anderen

c) Opdrachten opvolgen

d) Begrijpen

Quizvraag - Werk



Werk - vaardigheden

• Gemiddelde score 1-5

• Leidinggevende &
medewerker

3,2

3,4

3,6

3,8

3,7

3,7

3,8

3,8

3,9

3,6

3,2

3,5

3,9

3,9

3,9

4,0

4,1

4,2

4,2

4,2

Omgaan met stress

Snel werken

Nauwkeurig werken

Begrijpen

Communiceren

Doorzetten

Opdrachten opvolgen

Zelfstandig werken

Afspraken nakomen

Omgaan met anderen

Beoordeling leidinggevende Beoordeling medewerker



Werk – ontwikkeling vaardigheden

3,3

3,6

3,5

3,5

3,2

3,6

3,5

3,7

3,7

3,8

3,3

3,5

3,6

3,6

3,7

3,7

4,0

4,0

4,1

4,3

Snel werken

Begrijpen

Nauwkeurig werken

Afspraken nakomen

Omgaan met stress

Doorzetten

Communiceren

Opdrachten opvolgen

Omgaan met anderen

Zelfstandig werken

leidinggevende medewerker

• Gemiddelde score 1-5

• Leidinggevende &
medewerker



Ik ben zelfverzekerder, durf meer te 

zeggen wat ik voel dan een aantal 

jaar geleden.

Waar ik beter en veel beter in ben geworden, dat 

komt door de leiding. Zij bleef in mij geloven en 

daardoor heb ik mogen groeien en mezelf mogen 

ontwikkelen .

Omgaan met anderen was lastig, maar 

sinds ik bij Proschoon werk is dit langzaam 

beter geworden. Dit heeft ook te maken 

met de werkplek. Goede communicatie en 

prettige mensen. Last van stress kwam van 

vorige baan (post). Ik ben blij met mijn 

werk nu.

Ik heb geleerd met stress

om te gaan en daarom 

gaat het beter. Ik heb mijzelf 

mogen ontwikkelen.

Door mijn werk ben ik mij sterker

gaan voelen, daardoor kan ik beter 

met stress omgaan, meer sociale 

contacten en leren doorzetten en

durven communiceren

Bij het onderdeel stress ervaar ik hulp van mijn 

collega's op de werkplek en door mijn 

contactpersonen op mijn werkplek, waardoor 

ik er over kan praten.

Op de werkplek voel ik waardering. Ik word 

gerespecteerd en heb kansen gekregen.  Proschoon

heeft mij vertrouwen gegeven- mij geleerd heeft te 

proberen anders naar dingen te kijken. Door het 

vertrouwen en het zelfstandig mogen werken, heb ik 

kansen gekregen om te groeien en mezelf nog meer te 

mogen ontwikkelen. Ik heb leren plannen, dat deed ik 

vroeger nooit

10x communiceren

8x zelfvertrouwen

8x omgaan met stress

5x zelfstandiger

8x geen verandering

Werk – ontwikkeling vaardigheden



Werkvreugde

• 7,6 gemiddeld

• Onvoldoendes geven aan niet
schoonmaken of huidige werklocatie
niet leuk te vinden



Jijzelf

4,8 26,5 59,0 9,6

Ik zit lekker in mijn vel (%)

Helemaal niet mee eens Niet mee eens Niet mee eens, ook niet mee oneens Eens Helemaal mee eens

3,6 18,1 54,2 24,1

Ik heb het gevoel mijn collega's mij waarderen (%)

1,2

8,4 55,4 34,9

Ik heb het gevoel dat ik een nuttige bijdrage lever aan het werk (%)



Jijzelf

1,2

6,0 61,4 31,3

Ik heb het gevoel dat ik erbij hoor op werk (%)

Helemaal niet mee eens Niet mee eens Niet mee eens, ook niet mee oneens Eens Helemaal mee eens

4,8 27,7 41,0 26,5

Sinds ik bij Proschoon werk heb ik meer contact met anderen (%)

2,4
14,5 59,0 22,9

Ik voel mij gelukkig (%)



• 35x positieve invloed

• 15X geen invloed

• 6x negatieve invloed

Jijzelf
Ik voel mij wel/niet gelukkig , dit heeft te 

maken met dat er voor mijn gevoel teveel 

gekletst wordt over elkaar. dit gebeurt ook 

terwijl er een leidinggevende daarbij 

aanwezig is 

ik heb op mijn werk geleerd om negatieve 

lichaamstaal mij niet meer persoonlijk aan 

te trekken en leren omgaan met situaties

die ik ook in mijn privé toe pas 

doordat het goed gaat op mijn werk ben ik 

thuis actiever en opgeruimd. goed humeur! 

ik voel mij meestal moe na mijn werk en 

daardoor mis ik de energie om leuke 

dingen te doen 

omdat ik werk heb, voel ik me beter buiten

het werk. doordat ik verdien kan ik geld

besteden aan leuke dingen 

sinds ik op deze werkplek zit kom ik vrolijker

thuis. dat is mijn vriend ook al opgevallen 

ja, omdat ik eerst in de uitkering zat en 

door de kansen die ik heb gekregen bij 

Proschoon voel ik mij weer 1 in de 

maatschappij. ik heb nu de controle over 

mezelf en ritme in mijn leven en zorg beter

voor mezelf



Thuis, gezondheid en de toekomst

2,4

2,4 63,9 31,3

Thuis gaat het goed (%)

Helemaal niet mee eens Niet mee eens Niet mee eens, ook niet mee oneens Eens Helemaal mee eens

1,2

4,8 45,8 48,2

Ik ervaar mijn woning als een fijne plek (%)

2,4

10,8 51,8 34,9

Ik kan maandelijks financieel rondkomen (%)

2,44,8 22,9 42,2 27,7

Ik heb voldoende sociale contacten (buiten werk) (%)



Thuis, gezondheid en de toekomst

1,2

8,4 61,4 28,9

Ik kan mijn werk goed doen (word er niet ziek van) (%)

Helemaal niet mee eens Niet mee eens Niet mee eens, ook niet mee oneens Eens Helemaal mee eens

2,4

9,6 26,5 42,2 19,3

Ik voel mij energiek (%)

1,214,5 67,5 16,9

Ik leef gezond (%)

1,2

6,0 67,5 25,3

Ik zorg goed voor mezelf (%)



Thuis, gezondheid en de toekomst

14,5 51,8 33,7

Ik sta positief in het leven (%)

Helemaal niet mee eens Niet mee eens Niet mee eens, ook niet mee oneens Eens Helemaal mee eens

28,9 51,8 19,3

Ik heb vertrouwen in de toekomst (%)

1,2

2,4 15,7 38,6 42,2

Ik heb doelen en dromen (%)

4,8 13,3 10,8 37,3 33,7

Ik wil graag meer leren op mijn werk (%)

3,6

4,8 34,9 43,4 13,3

Over een paar jaar vind ik mijn werk nog steeds leuk (%)



Thuis, gezondheid en de toekomst

ik wil graag nieuwe dingen leren. nooit te oud om 

te leren. wil positief in het leven staan 

doordat ik werk heb, heb ik een fijne woonplek en 

daardoor gaat het thuis goed met mij 

ik ben opener geworden en kan nu wat makkelijker 

praten als er iets is 

meer sociale contacten, omdat ik meer de deur uit 

kom en contact met collega's 

door mijn werk heb ik meer zekerheid gekregen 

en daardoor meer zelfvertrouwen.

omdat je bij proschoon geaccepteerd wordt 

zoals je bent. omdat iedereen gelijk is. 

positiever, vertrouwen in de toekomst, dromen, 

zoals rijbewijs halen geeft vrijheid. daar heb je ook 

werk voor nodig 

sinds ik bij Proschoon werk ben ik sterker geworden 

en mezelf meer ontwikkeld. daardoor voor mij 

duidelijk geworden dat ik meer kan en er meer 

mogelijkheden voor mij zijn. 

heb bijna alle afdelingen gehad. veel geleerd, 

maar was nooit mijn plek. nu mijn plek gevonden! 
doordat ik werk heb, heb ik meer sociale contacten

gekregen, daardoor ook meer zelfvertrouwen 



- Voorbeelden

- Drempels / wat is helpend

- Overkoepelende visie → Stip op de

horizon

Circulair



Wat spreekt je aan? Waar zitten nog vragen?



Hoe komen we daar?

2. 
Impact in kaart brengen

4.
Interpreteren en 

reflecteren 

resultaten

1.
Specifieke doel 

en scoping

bepalen

5. Rapportage en

communicatie over

impact

6. Sturen op impact

3. 

Meten: dataverzameling
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