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Sociale Onderneming 

Heel veel partijen roepen dat ze sociaal ondernemen, maar dat maakt je nog geen sociale onderneming!  
Wat is dat dan?  
 
Is mijn bedrijf een sociale onderneming als we een goed sociaal en duurzaam MVO beleid hebben of als ik 
een eerlijk dienst product verkoop of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neem?  
 
Deze en andere vragen kunnen worden beantwoord als we een code sociaal ondernemen hebben, waar 
sociale bedrijven geknipt, geschoren en getoetst worden door gerenommeerde mensen uit het werkveld. 
Met de PSO en vooral de PSO30+ is er reeds een goed meetinstrument op inclusiviteit, maar dat zegt niets 
over de bedrijfsvoering.  
 
Nu is er dus ook de code met een eigen register. Je zult voor de code openheid van zaken moeten geven, je 
impact moeten meten, de winsten ten bate van je maatschappelijke doelstelling stellen en bij verkoop 
moeten accepteren dat het niet allemaal voor de aandeelhouder(s) is. Dan doe je wel wat je zegt en kunnen 
samenwerkingspartners, klanten en geïnteresseerden het kaf van het koren scheiden voor ze bij Proschoon 
uitkomen.  
 
 
 
 
Nico de Goede 
Directeur  
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5.   
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1. Inleiding  

Sociaal ondernemen is voor Proschoon een wijze van bedrijfsvoering waarbij sociale en duurzame 
aspecten tot in de kern van het bedrijf zijn doorgevoerd. Als voormalig onderdeel van Probedrijven 
(SW bedrijf) hebben we de beginselen van sociaal ondernemen in het bedrijf verwerkt1. 
Tegelijkertijd vinden we dat een bedrijf met een maatschappelijke missie ook verantwoording moet 
afleggen en een netwerk nodig heeft om verder te groeien in impact maken. Daarom sluiten we ons 
graag aan bij de Code Sociale Ondernemingen. Proschoon wilt met de registratie bij Code Sociale 
Ondernemingen deel uitmaken van een nieuwe stroming van ‘impactfirst’-bedrijven.  
 
Door middel van verschillende inspiratie-, brainstorm-, reviewsessies en handvatten van de Code 
Sociale Ondernemingen hebben we onze maatschappelijke missie, impact en activiteiten in dit 
document uitgewerkt. We hebben de vijf principes van de Code Sociale Ondernemingen gebruikt 
om onze maatschappelijke missie als sociale onderneming te waarborgen.   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   
 
 
 
 
Wat maakt Proschoon B.V. in het kort, een sociale onderneming?  
 
1. We hebben een duidelijke visie waarop we duurzame verandering teweeg willen brengen. Zo 

maximaliseren we onze maatschappelijke impact. In hoofdstuk twee leggen we uit hoe we dit 
doen.  

2. We zijn ons bewust van onze positie in de maatschappij en hoe we in dialoog met onze 
stakeholders tot de meeste impact komen. Hoofdstuk drie geeft hier meer inzicht in.  

3. We verkiezen maatschappelijke impact boven financieel rendement. Zie hoofdstuk vier voor 
een beschrijving hoe we dit in onze onderneming hebben geborgd.  

4. We zijn onderdeel van een gemeenschap van sociale ondernemingen om onszelf en anderen 
uit te blijven dagen in onze maatschappelijke missie. In hoofdstuk twee lees je hoe we hierin 
staan.  

5. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe we impact maken. In hoofdstuk zes 
lees je welke keuzes we hierin hebben gemaakt.   

 

 
1 Zie hoofdstuk 4 borging van de missie in onze statuten 
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Proschoon is in oktober 2021 gefuseerd met De Dreu BV. Hierbij is de handelsnaam van De Dreu 
vervallen. De aandelen zijn overgedragen aan de GRGA, waardoor Proschoon geen 
dochteronderneming van de N.V. Probedrijven meer is, maar een zusteronderneming die 
rechtstreeks onder de GRGA2 valt.  
 

1.1.1. Werkzaamheden 

Wij hebben duidelijke keuzes gemaakt: we gaan alleen nog overdag schoonmaken en nemen 
opdrachten om daarbuiten te werken niet meer aan. Als goed werkgever hebben wij zorg te dragen 
voor o.a. een veilige werkplek. Dit kunnen wij niet garanderen op projecten die door medewerkers 
na sluitingstijd worden schoongemaakt op veelal een verlaten industrieterrein.    
 

Daarnaast zijn we begonnen met het werken in duo’s: reguliere krachten worden gekoppeld aan 
medewerkers die wat meer ondersteuning nodig hebben. Door gezamenlijk te werken, kunnen zij 
elkaar aanvullen en helpen; de reguliere kracht krijgt het minder druk en de medewerker die wat 
meer ondersteuning nodig heeft, krijgt dat van de reguliere kracht. De schoonmaak van een aantal 
panden is op deze manier ingericht en alle betrokkenen zijn erg tevreden over de werkwijze.  
 

1.1.2 Opdrachten en opdrachtgevers  

In 2022 hebben we ook onze klanttevredenheid gemeten: 43 procent is zeer tevreden, 54 procent 
is tevreden, 3 procent is ontevreden en 0 procent is zeer ontevreden. De ontevreden klanten zijn 
een punt van aandacht; ook gaan we ons inzetten om van de tevreden klanten zeer tevreden 
klanten te maken.  
 

1.1.3 (Opleiding)trajecten en ontwikkeling 

De 45 medewerkers van Proschoon die nog geen schoonmaakopleiding hadden afgerond, hebben 
we in 2022 opgeleid. Op één medewerker na, is iedereen geslaagd. Voor aankomend jaar staat het 
ontwikkelen van leerlijnen (routekaart ontwikkeling) op de agenda en wordt er onderzocht hoe wij 
in samenwerking met o.a. VSO en PSO scholen dit vorm kunnen geven.  
 

1.1.4 Impact meten (werkvreugde)  

In aansluiting op onze Theory of Chance (TOC) hebben we in 2022 alle medewerkers gevraagd hoe 
ze het werk bij Proschoon ervaren. Werkvreugde wordt door onze medewerkers met een 7,6 
gemiddeld gewaardeerd. Daarnaast hebben we naar hun gezondheid en persoonlijke welzijn 
gevraagd. De resultaten worden gebruikt om te kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden, zoals een 
voorliedencursus, een cursus vloer- of specialistisch onderhoud of een opleiding tot glazenwasser. 
Het rapport met de resultaten zijn verwekt in Proschoon Sensemaking 20223 en als bijlage 
toegevoegd.  
  
1.1.5 Duurzaamheid  

In de materialen die we gebruiken, is weinig ruimte om verder te verduurzamen; vrijwel alles wat 
mogelijk is, hebben we al doorgevoerd. Wel zijn we met onze leverancier, KBL Centrum Circulair 
Schoonmaken, in gesprek om te kijken of we het aantal vervoersbewegingen kunnen 
minimaliseren: bijvoorbeeld door de levering van schoonmaakmiddelen te combineren met het 
ophalen en wassen van vuile schoonmaakdoeken. Momenteel onderzoekt KBL de praktische 
haalbaarheid daarvan.  
 

1.1.6 Vooruitblik op 2023  

We willen het best luisterende en meest mensgerichte schoonmaakbedrijf zijn. Daarom staat het 
vinden van geschikte werkplekken voor onze medewerkers voorop bij alles wat we doen. Daar gaan 
we in 2023 nog sterker onze opdrachten op selecteren. Daarnaast gaan we onze dienstverlening bij 
bestaande klanten verbreden in plaats van nieuwe klanten te werven; bijvoorbeeld door 
conciërgetaken op ons te nemen, extra werkzaamheden uit te voeren, sanitaire artikelen leveren. 
Proactiever kijken of wij onze opdrachtgevers nog meer kunnen ontzorgen. 

 
2 Zie hoofdstuk 6.1 uitleg GRGA 
3 Proschoon sensemaking 2022 

https://probedrijven-my.sharepoint.com/personal/n_degoede_pro-schoon_nl/Documents/Nico/Begroting%202021/Code%20Soc%20Ond/Werkdocumenten/Proschoon%20sensemaking%202022.pdf
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2 Missie, Visie, Strategie en Impact 

2.1 Missie 

De missie is simpel: medewerkers ondersteunen in het meer zelfredzamer worden en vervolgens 
het werkveld en samenleving verbeteren voor onze medewerkers.  
 

We hebben de Verandertheorie of Theory of Change gebruikt om onze missie en impact inzichtelijk 
te maken. Op pagina 8 zie je de Verandertheorie van Proschoon B.V. Dit raamwerk geeft aan welke 
veranderingen we teweeg willen brengen in de samenleving en met welke strategie.  
 

2.2 Visie 
Dat bereiken we in de eerste plaats doordat iedereen de medewerker op de eerste plaats zet.  
 

Coaching op leef gerelateerde problematiek, vakinhoudelijk opleiden en toeleiding naar banen aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt voor onze medewerkers die vanwege uiteenlopende 
problematiek hulp nodig hebben bij het creëren en vooral benutten van kansen en ontwikkelen van 
talent.  
 

2.3 Strategie  

Wij zijn gefocust op maar een ding: naar onze medewerkers luisteren en hen ondersteunen.  
 

Het ontwikkelen van leerlijnen op diverse disciplines voor onze partners die moeite hebben met 
kwalitatieve instroom. Deze duurzame leerwerk trajecten zorgen in een relatief korte periode voor 
de instroom van gemotiveerd, opgeleide en betrokken nieuwe medewerkers. Hiermee voldoende 
instroom realiseren om de doelstelling maatschappelijk mogelijk te maken en te steven naar een 
inclusieve samenleving. Hoe?  
 

2.3.1 Door de Proschoon succes formule! 
 

 
 
Het basisprincipe van deze succes formule draait om het feit dat klanttevredenheid begint bij een 
goede inzet en omgang en tevredenheid van onze medewerkers. Verbonden en loyale 

medewerkers zijn prettig in de omgang en dragen dat uit naar de klanten. 
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Er is een verbinding tussen service enerzijds en winst (lees impact) anderzijds. De formule heeft een 
meetbare reeks relaties die winst en groei rechtstreeks verbindt met alles wat met service te 
maken heeft. Er is sprake van klantenloyaliteit, klanttevredenheid, medewerkersloyaliteit, 
medewerkerstevredenheid en productiviteit. Zo ontstaan er sterke verbindingen tussen: 
1. Winst – Klantenloyaliteit 
2. Medewerkersloyaliteit – Klantenloyaliteit 
3. Medewerkerstevredenheid – Klanttevredenheid 

 
In deze gedachte gaan we enerzijds de verbinding tussen medewerkers en klantervaring aan en 
anderzijds tot winst en groei te komen. Ook versterken de verschillende relaties elkaar, waarbij 
tevreden klanten bijdragen aan medewerkerstevredenheid, loyale medewerkers bijdragen aan de 
klantenloyaliteit en diezelfde klantenloyaliteit weer tot winst zal leiden. 
 
Stappen 
De formule toont aan dat winstgevendheid en groei voortkomen uit klant- en 
medewerkerstevredenheid. Het model bestaat uit opeenvolgende schakels die tot succes leiden. 
Elke schakel bestaat weer uit zogenoemde ‘kpi’s’, kritieke prestatie-indicatoren; variabelen die 
gebruikt worden om de prestaties van ons bedrijf te analyseren. Met kpi’s wordt het succes van een 
organisatie gemeten.  
 
Deze schakels zijn te vergelijken met stappen die doorlopen moeten worden. Deze stappen hebben 
als doel om ons succesvol te laten zijn. Elke stap kan als het ware ‘harder’ of ‘zachter’ gezet 
worden. Een juiste stand van dit volume zal winst en groei voor een bedrijf opleveren. Het gaat om 
de volgende zeven stappen: 
 
Stap 1 – Interne servicekwaliteit 

Binnen de Proschoon Succes Formule (PSF) hebben de eerste paar stappen betrekking hebben op 
onze medewerkers. Wij kunnen alleen succesvol zijn, wanneer we investeren in onze medewerkers.  
Dat betekent dat er een veilige werkomgeving gecreëerd moet worden, dat medewerkers 
betrokken worden bij besluitvorming  en in een prettige sfeer met elkaar samenwerken. 

We doen dit door te investeren in de medewerkers en hen te ondersteunen, te ontwikkelen en te 
trainen. Zodoende dat het aanname-, belonings- en ontwikkelingsbeleid belangrijke onderdelen van 
deze eerste stap zijn. Nieuwe medewerkers met de juiste attitude, kunnen een bijdrage leveren aan 
de interne servicekwaliteit. Door medewerkers te belonen, worden zij gestimuleerd zich voor de 
organisatie in te zetten. Met de mogelijkheid van trainingen, opleidingen en cursussen zijn 
medewerkers beter in staat zich volledig voor een bedrijf in te zetten. Vervolgens leidt de interne 
servicekwaliteit tot medewerkerstevredenheid. 

Stap 2 – Medewerkerstevredenheid 
De ene stap kan niet zonder de andere. Om medewerkers tevreden te maken en te houden, zal er 
evenveel of meer aandacht aan hen moeten worden besteed als aan klanten. Betrokken 
medewerkers zijn productiever, waarmee zij in staat zijn om een betere service te verlenen. Hun 
enthousiasme dragen zij uit en dat leidt tot een positief imago. Hun werktevredenheid heeft een 
gunstig effect op het aantrekken en behouden van klanten. Deze zogenoemde klantwaarde kan 
alleen tot stand komen door tevreden medewerkers. Dat leidt tot loyale en productieve 
medewerkers. 
 
Stap 3 – Loyale en productieve medewerkers 
Gecommitteerde medewerkers zijn loyaal naar hun bedrijf, afdeling en collega’s. Ze voelen zich 
uitermate betrokken bij de organisatie en het gezamenlijk doel. Dat maakt dat ze productiever zijn 
en zich enorm verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat. Elke medewerker is op die manier 
een ambassadeur van ons bedrijf en draagt dat over naar de klanten. De diepere behoefte van elke 

https://www.toolshero.nl/management-modellen/prestatiemanagement/
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individuele medewerker is belangrijk om hen nog loyaler en productiever te maken, zodat zij met 
veel plezier hun werkzaamheden uitvoeren. 
 
Stap 4 – Waardepropositie voor de klant 
Wat maakt het dat een klant specifiek zaken wilt doen met ons bedrijf? Natuurlijk draait het ook 
om de dienstverlening zelf, maar de klantwaarde komt voornamelijk tot stand door de 
medewerkers van ons bedrijf. Zij zorgen ervoor dat een klant waarde hecht aan de manier waarop 
hij geholpen wordt en te woord wordt gestaan. Tevreden medewerkers hebben hart voor de zaak 
en zijn in staat dat op een goede en eerlijke manier uit te dragen naar hun klanten. De service die zij 
verlenen neemt hierdoor toe en hun aandacht is oprecht. Klanten waarderen dat. Toegevoegde 
waarde zit o.a in: 

Functionele waarde  
Onze dienstverlening biedt gemak, is probleemoplossend, is beter, gemakkelijker, uitgebreider dan 
andere dienstverleningen. 
 
Emotionele waarde  
Onze dienstverlening is plezierig en aantrekkelijk. De klant is aan onze dienstverlening 
(medewerker) verknocht.  
 
Economische waarde  
Onze dienstverlening biedt financieel voordeel, is energiebesparend, tijdbesparend of innovatief. 
 
Symbolische waarde  
De klant hecht waarde aan de status die onze dienstverlening verleent. Maakt met ons impact, 
biedt kansen voor medewerkers met een afstand op de arbeidsmarkt. Deze status is gericht zijn op 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
Eindwaarde  
Hierin zijn de eerdere vier categorieën vertegenwoordigd. Wat straalt de dienstverlening in zijn 
geheel uit; gezondheid, welvaart, jong van geest, onafhankelijkheid. Daarnaast is het belangrijk dat 
een klant serieus wordt genomen. 
 
Stap 5 – Klanttevredenheid 
Stap 5 en 6 liggen dicht bij elkaar en hebben direct met elkaar te maken. Klantloyaliteit is een 
gevolg van klanttevredenheid; een ontevreden klant zal zich namelijk niet loyaal opstellen en open 
staan voor onze dienstverlening en ook niet bereid zijn om daarvoor meer te betalen. Hoe meer de 
klant tevreden is, hoe meer de kans bestaat dat de klant ons ook meer gunt. Tevreden klanten 
worden gezien als gratis reclame; zij zijn ambassadeurs van ons bedrijf en kunnen vol enthousiasme 
de dienstverlening aanbevelen in hun netwerk. 
 
Stap 6 – Klantloyaliteit 
Een klant is loyaal wanneer hij lang bij ons blijft, ongeacht of de dienstverlening bij een concurrent 
goedkoper wordt aangeboden. De klant maakt hierin een bewust keuze en wil graag bediend 
worden bij het bedrijf dat hij al kent en waar hij een goede ervaring mee heeft.  
Als alle klanten goed worden bediend en op een juiste manier service ontvangen, is dat een 
uitstekende investering voor de toekomst. Klanten blijven langer klant omdat ze toegevoegde 
waarde ervaren. 
 
Stap 7 – Winst en groei 
Winst is niet het doel, maar het resultaat. Zoals uit de voorgaande stappen is op te maken,  zijn de 
opbrengsten hoger als een klant langer bij ons blijft. Tevreden klanten worden onze fans en 
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ambassadeurs en hebben de kracht van mond-tot-mond reclame; zij dragen bij aan het positief  
imago van ons bedrijf. 
 
Leiderschap 
Het zijn onze medewerkers die de sleutel vormen naar klanttevredenheid en -loyaliteit. Zonder de 
1e stap is er geen 2e stap en zonder de 2e geen 3e enzovoorts. In deze schakel speelt leiderschap 
een essentiële rol. Het is de taak van leidinggevenden om een cultuur te creëren waarin 
medewerkers optimaal gefaciliteerd worden en tot bloei kunnen komen. 
Aan de andere kant wordt van de leidinggevenden verwacht dat zij zich focussen op de service en 
dienstverlening naar de klanten toe. Elke leidinggevende heeft de verantwoording om de schakel 
tussen medewerkers en klanten te zijn en het gehele proces te volgen en te monitoren. 
Daardoor steken deze leidinggevenden veel tijd in het luisteren naar hun medewerkers en doen zij 
er alles aan om hen bij besluitvorming te betrekken en hen naar een hoger plan te tillen. Om 
gecommitteerde medewerkers te krijgen, moeten leidinggevenden kijken naar ieders individuele 
rol en hen hierin stimuleren en bijstaan. Op die manier zal de Proschoon Succes Formule een kans 
van slagen hebben. 
 
1.2.4 Impactdoelstellingen 

We willen het best luisterende en meest mensgerichte schoonmaakbedrijf zijn! Daarom staat het 
vinden van geschikte werkplekken voor onze medewerkers voorop bij alles wat we doen. Daar gaan 
we in 2023 nog sterker onze opdrachten op selecteren en dagschoonmaak bij onze opdrachtgevers 
stimuleren.   
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Figuur 1. of Change 
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3. Stakeholders 

Wij werken samen met meerdere partijen om kennis te delen, gebruik te maken van expertise, 
inkomsten te vergaren uit diensten en bijdragen te ontvangen voor onze missie. Zo kunnen we 
meer impact maken en bijdragen een aan inclusieve en circulaire samenleving.  
  
Op de stakeholderkaart geven we een overzicht van alle stakeholders die wij beïnvloeden of 
waardoor wij beïnvloed worden. We onderscheiden drie soorten stakeholders:  
  
• Primaire stakeholders (stakeholders binnen de organisatie)  
• Secundaire stakeholders (directe stakeholders buiten de organisatie)  
• Beïnvloeders (indirecte stakeholders buiten de organisatie).   
 
 
Stakeholderskaart 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Stakeholderdialoog  

Als sociale onderneming willen we een actieve betrokkenheid hebben met alle stakeholders die op 
ons van invloed zijn, en die we direct of indirect beïnvloeden met onze bedrijfsactiviteiten. We 
beseffen dat de dialoog met onze stakeholders cruciaal is voor ons bestaansrecht. Bovendien helpt 
een stakeholderdialoog om tot de best mogelijke uitkomsten te komen als het gaat om onze 
(maatschappelijke) doelstellingen. Door regelmatig in contact te zijn met onze stakeholders, 
kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij wat er voor onze stakeholders belangrijk is. De rol en het 
belang van de verschillende stakeholders beïnvloedt de manier waarop we met ze in dialoog zijn. In  
de bijlage4 hebben we de stakeholdersdialoog  opgenomen.  

 
4 Bijlage 3 Stakeholdersdialoog 
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Laag Matig Hoog Zeer hoog

 Aandeelhouders (gemeente)
  Bestuur/RVC

Medewerkers

Zeer hoog

 

 
Overheden

Samenwerkingspartners 

(opleiding)

Hoog Vakbonden Opdrachtgevers

Media Onderwijsinstellingen

 1  2

 Concullega's Financiers (bank) Branchevereniging
 Leveranciers

Matig UWV/WSP

 

 

Laag 

 3  4

1. Beïnvloeder, 2. Sleutelfiguur, 3. Toeschouwer, 4. Belanghebbende 

Mate van belang

M
a

te
 v

an
 in

vl
oe

d

 

3.2 Klantenpanel  

Wij organiseren in 2023 een klantenpanel om te luisteren en ons te laten inspireren. Zo betrekken 
wij onze klanten nog meer bij onze missie en kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Een 
eerder gehoorde opmerking van een opdrachtgever was,  “leuk dat jullie impact maken, maar wat 
heb ik eraan?”   
Stakeholderanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
In de stakeholdersanalyse hierboven zijn de partijen op basis van belang en invloed ingedeeld. De  
stakeholders zijn weergegeven in een tabel die ingedeeld is op basis van de mate van invloed en de 
belangrijkheid van de stakeholders. De indeling van de stakeholders bepaalt de omgangs- en 
communicatiewijze zoals weergegeven in de stakeholdersdialoog. 
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Bijlage 3 Stakeholdersdialoog 

 

Invloed Stakeholder Relatie Belang Wijze van dialoog Frequentie Gespreksonderwerp

Primair Aandeelhouders (gemeente) Eigenaren Strategisch 
AVA 2 x per jaar

Besluitvormend over sociaal beleid en financiële stukken en 

statutairen aangelegenheden.

Financieel RvC 6 x  per jaar

Instroom medewerkers doelgroep

Primair Medewerkers Medewerkers Uitvoering werkzaamheden Werkoverleg 2 x per jaar Operationele zaken

Stagaire's Tevredenheid/werksfeer
Duurzaam inzetbaarheid gesprek (sensemaking)

1 x per jaar
Van elkaar leren en op de hoogte zijn van elkaars 

werksituatie

Meedenken bedrijfsvoering SOR (in oprichting)  

Primair Opdrachtgevers Onze opdrachtgevers Adviseren over (stategisch) beleid Klantenbezoek (operationeel, tactisch, strategisch) 12 x per jaar Klantbezoeken evaluatie van onze dienstverlening

Het onwikkelen van nieuwe 

diensten
Klantenpanel 1 x per jaar Strategischbeleid, verbeterpunten, insparatie

Ze scherpen onze diensten aan

Primair Leveranciers Leveringen producten en diensten
Duurzame producten of diensten 

borgen
Leveranciers beoordeling 1 x per jaar Duurzame en maatschappelijke impact

Overleg 2 x per jaar Ketensamenwerking stimuleren

Sucundair Vakbonden Werknemersvereniging
Cao onderhandelingen, 

belangenbehartiger werknemers
Ad-hoc

Sucundair Schoonmakend Nederland Branchevereniging Advies en ontwikkelingen Bijeenkomsten 6 x per jaar Branche ontwikkelingen, cao 

Sucundair Accountant/administratiekantoor financieel inzicht onderneming Jaarrekening/ kwartaal rapportage 4 x per jaar Cijfers/ontwikkelingen

Secundair Conculega's Branchegenoten Kennis delen en samenwerken Ad-hoc / Bijeenkomsten Schoonmakend nederland 6 x per jaar Branche ontwikkelingen, cao /SROI

Invloedrijk Onderwijsinstellingen 
Opleiden van toekomstige 

werknemers

Potentiële staigers of 

werknemers
Deelname aan carriéredagen en snuffelstage's Ad-hoc Leerlijnen , instroom leerlingen, instroom leerlingen

Invloedrijk Toekomstige genaraties
Toekomstige medewerkers van 

Proschoon
Reden van ons bestaan Onderdeel klantenpanel 1 x per jaar Inclusie en circulaire samenleving

Worden beinvloed door ons en 

beïnvloeden ons werk

Invloedrijk Media
Beïnvloeden maatschappelijke 

perceptie
Inzicht in ons werk Persberichten, social media berichten Content

Zichtbaarheid creëren Doeluitingen 

      

  

1 x per maand
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4. Financieel beleid 

4.1 Winstverdeling en aandeelhouders  

De werkzaamheden voor gemeentelijke overheden zorgen voor een groot deel van de inkomstenstroom 
voor ons bedrijf. Onze missie is breder dan overheden alleen en daarom herinvesteren we een groot deel 
van onze winst in het ondersteunen van maatschappelijke innovaties. In onze statuten5 hebben we 
vastgesteld dat dit percentage maximaal vijfentwintig procent (25%) ter vrije beschikking van het bestuur 
van de vennootschap is, tenzij het bestuur in enig jaar besluit een hoger of lager percentage dan 
vijfentwintig procent (25%) vast te stellen. Het resterende deel van het exploitatieoverschot zal worden 
toegevoegd aan de algemene reserve.  
 
Uitkering van een exploitatieoverschot geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat 
zulks geoorloofd is. Het per aandeelhouder toegekende aandeel in het exploitatieoverschot wordt 
toegevoegd aan de dividendreserve van elke betreffende aandeelhouder, tenzij het bestuur in enig jaar 
besluit om over te gaan tot daadwerkelijke uitkering aan de aandeelhouders in geld. 
 
Als het aandeel van het exploitatieoverschot is toegekend aan de dividendreserve van een aandeelhouder 
dan kan deze dit dividend slechts laten uitkeren in de vorm van de afname van diensten bij de 
vennootschap waarvan de kosten ten laste worden gebracht van de dividendreserve van die 
aandeelhouder. De aandeelhouder dient deze diensten af te nemen uiterlijk binnen vijf jaar na vaststelling 
van het recht op het aandeel in het exploitatieoverschot. Indien deze diensten niet binnen die periode 
worden afgenomen, dan vervalt de dividendreserve ten bate van de vennootschap. 
Bij de berekening van de verdeling van het (aandeel in het) exploitatieoverschot tellen de aandelen die de 
vennootschap in haar kapitaal houdt mede. 
 

4.2 Beloningsbeleid  

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen wordt door de algemene vergadering van 
aandeelhouders vastgesteld en is onbezoldigd. Ook de bestuurder van de onderneming verricht zijn taken 
onbezoldigd. 
 
Proschoon B.V. heeft de maatschappelijke missie ook geborgd in het beloningsbeleid. We hebben ervoor 
gekozen om maximaal een factor 3,5 tussen het hoogste en laagste salaris te waarborgen. Verder hanteren 
we de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Boven de CAO hanteren wij een Proschoon toeslag op 
het uurloon bij een dienstverband van 5 jaar € 0,40, 10 jaar € 0,80, 15 jaar € 1,30 en 20 jaar € 1,75 cent. 
 
  

5. Implementatie  

We willen onze missie, strategie en impact scherp houden en blijven ontwikkelen als sociale onderneming. 
Ook zien we de implementatie van onze impact en het zijn van een sociale onderneming als een 
ontwikkelingsproces. We kiezen er daarom voor om actief deel te nemen aan de peer review en evaluaties 
van de Code Sociale Ondernemingen. We delen kennis en leren van andere sociale ondernemingen. We 
staan open voor de ervaringen van andere sociaal ondernemers en staan open voor suggesties of 
methodieken van organisaties of instellingen die ons helpen reflecteren en verbeteren.  
 
 

 

 

 
5 In de staturen staan bepalingen t.a.v. vermogensuitkeringen en dividendbeperkingen  
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6. Transparantie  

Als sociale onderneming vinden wij het belangrijk dat we transparant zijn over keuzes die we maken, 
resultaten die we behalen en de impact die we hebben als bedrijf op onze directe en indirecte omgeving. 
Wij dragen daarom verantwoording af over onze maatschappelijke functie. Iedereen mag toegang hebben 
tot relevante informatie om zelf te oordelen over onze impact en dat te vergelijken met anderen. We laten 
een realistisch beeld zien van onze ontwikkelingen en impact. Daarnaast geloven we ook dat transparantie  
kan bijdragen aan het inspireren van anderen.   
 

6.1 Governance structuur  

Proschoon B.V. heeft drie eigenaren. Gemeente Hollands Kroon, gemeente Schagen en gemeente Den 
Helder, vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-
Holland (GRGA6). De GRGA is een samenwerking van de deelnemende gemeenten ter uitvoering van de 
Wet Sociale Werkvoorziening, de regeling Beschut Werk en de voorziening Duurzaam aan het werk met 
Loonkostensubsidie. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (grga.nl) 

https://www.grga.nl/
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Om de CAO schoonmaak te kunnen toepassen is Proschoon gesplitst van Probedrijven N.V. doordat de 
GRGA  per 1 januari 2022 het volledige eigendom van de B.V. Proschoon over heeft genomen van 
Probedrijven N .V. Dit door het aanvaarden van het volledige aandelenpakket dat door Probedrijven N.V.  
tegen de oorspronkelijke waarde is overgedragen aan de GRGA. Het betreft een strikt formele verandering 
in de organisatiestructuur van de gemeenschappelijke regeling als aandeelhouder, tot 31 december 2021 
van 1 bedrijf zijnde Probedrijven N.V. nu als aandeelhouder van 2 bedrijven (Probedrijven N.V. en 
Proschoon B.V.). 
 
6.1.1 Invloed gemeenten 

De invloed van de gemeenten (via de gemeenschappelijke regeling) op de werkzaamheden van Proschoon 
blijft gelijk. De betrokkenheid neemt toe omdat voortaan afzonderlijk (in de eigen 
aandeelhoudersvergadering) verslag wordt gedaan. 
 
De dagelijkse leiding van Proschoon B.V. is in handen van N. de Goede, directeur. Er zijn in totaal 130 
schoonmaakmedewerkers werkzaam, 50 medewerkers zijn reguliere krachten en 80 medewerkers worden 
vanuit de GRGA naar Proschoon B.V. gedetacheerd. Doel is om minimaal 80% van onze werkzaamheden in 
te laten vullen met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 

6.2. Publicatie op website  

De onderstaande informatie is publiek toegankelijk op onze website: Over Ons  
 
• Missie, visie en strategie  
• Statuten Proschoon B.V. 
• Organogram 
• Stakeholderprofiel en kaart 
• Stakeholderdialoog 
• Impactresultaten 2022  
• Bezoldigings- en salarisbeleid  
• Certificaten: 

PSO 30+ 
NEN 4400-1 
Keurmerk Schoonmaken Nederland 
ISO-9001 
ISO-14001 
Code verantwoordelijk marktgedrag 
  

 
 
 
 


