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Inhoudsopgave

Welkom

Voor u ligt het Sociaal Jaarverslag 
van FrisFacilitair 2021.

Waar wij in geloven

Onze missie

Onze rol in de samenleving

Wij geloven in de kracht van ontwikkeling.

Investeren in mensen leidt tot gelukkige medewerkers

Het is onze missie om een schone werk- en leefomgeving 
creëren waar het geluk van de mens centraal staat.

Met een verbindende werkwijze creëren wij kansen 

voor talent met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. 

Hiermee leveren wij een actieve en sociale bijdrage aan een 

duurzame toekomst.
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2021 was het jaar waar versoepelingen en maatregelen elkaar in 
golfbewegingen afwisselden. Het was noodzakelijk mee te bewegen 
en te zoeken naar de mogelijkheden om verbinding te houden met 
opdrachtgevers, medewerkers en samenwerkingspartners.
Want hoewel wij onze werkzaamheden gelukkig konden continueren 
lag daar vooral de uitdaging. Hoe maak je verbinding met elkaar als 
de overheid adviseert om zoveel mogelijk afstand te houden? Afstand 
zorgt voor nog meer afstand.

Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers met plezier én vooral 
veilig naar en aan het werk kunnen gaan? Wat kunnen wij doen om 
ervoor te zorgen dat zij gezond blijven en betrokken? Waar kunnen 
wij hén ondersteunen. Juist nu onze opdrachtgevers ons zo hard 
nodig hebben en wij soms een extra beroep op hen zullen doen.

Het was aanpoten, daar zijn we graag eerlijk over. Voor zowel 
ons als organisatie maar misschien nog wel het meest voor onze 
medewerkers. Het zijn onze medewerkers die er stonden, keer op 
keer. Die extra diensten draaiden als dat nodig was of invielen als een 
collega ziek werd. Het werken met alle maatregelen maakte dat zeker 
niet makkelijk. Maar ze deden het, zij waren er.

En daarom is mijn voorwoord eigenlijk een dankwoord. Aan 
de FrisMedewerkers. Voor hun inzet, hun flexibiliteit en hun 
betrokkenheid. Zij bevestigde wederom wat werken bij én met 
FrisFacilitair zo bijzonder maakt.

Ik wens u veel leesplezier.

Frisse groet,

Corine Vermeij
Directeur FrisFacilitair

Al meer dan 30 jaar staat FrisFacilitair garant voor het 
goed onderhouden van de leef- en werkomgeving van 
vele bedrijven (food en non-food), scholen, instellingen 
(medisch/ zorg), winkels, horeca, sportaccommodaties, en 
gemeentelijke panden.

FrisFacilitair maakt het verschil voor mensen. Wij geloven 
in een maatschappij waarin iedereen volwaardig en 
naar vermogen kan meedoen. Wij kunnen en willen 
niet accepteren dat er mensen zijn die niet volwaardig 
kunnen participeren, enkel omdat ze een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben. Bij FrisFacilitair is daarom iedereen 
welkom. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan 
zijn en zich betrokken voelt bij de organisatie. Dat begint 
volgens ons door geen onderscheid te maken tussen 
de diverse mensen die bij ons werken. Met respect voor 
elkaars cultuur en geloof, behandelen we iedereen zoals 
we zelf behandeld willen worden.

Onze organisatie
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Het was aanpoten, daar zijn we graag eerlijk over.

Voor zowel ons als organisatie maar misschien

nog wel het meest voor onze medewerkers

Voorwoord



7

Met een enthousiast professioneel team zorgen wij ervoor dat uw werkdag begint in 
een schone en frisse werkomgeving. Onze medewerkers zijn allemaal in het bezit van 
hun vakdiploma (conform CAO).

U bent verzekerd van een frisse werkplek, afspraak is afspraak en voeren wij ons 
werk uit volgens de afgesproken methode en richtlijn. Alles met moderne en 
milieuvriendelijke materialen en middelen.

Vertrouwen dat uw bedrijfskleding, sportkleding, tafellinnen en beddengoed 
stralend, strak en schoon is. Dat vraagt om zorg en aandacht voor het materiaal 
en kennis over de reiniging van textiel. Bij onze professionele wasserij is uw was in 
handen van echte specialisten. Wij weten hoe hoogwaardige kwaliteit lang meegaat 
en schoon ook écht schoon is. Onze wasserij fungeert tevens als re-integratieruimte 
voor medewerkers die tijdelijk hun reguliere werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. 
De Wasserij is een toonbeeld hoe wij impact maken in de regio.

Onze zeer ervaren specialisten maken het verschil door hun jarenlange ervaring, 
certificeringen, kennis en loyaliteit aan onze organisatie! Zij gaan door waar andere 
stoppen. Zoals hoogte- en dieptereiniging, hogedruk reiniging van uw gevels, het 
machinaal schrobben, strippen en het conserveren van uw vloeren. Een ernstig 
vervuilde woning, of het schoon opleveren van uw bouwproject? Allemaal geen 
probleem voor onze vakspecialisten! Wij beschikken over de expertise én de 
specialistische apparatuur om elke klus netjes en snel voor u uit te voeren.
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Onze dienstverlening
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Ontstaan vanuit het gevoel dat er andere, maar vooral betere hulp dient te zijn 
voor hulpbehoevenden waarvoor geen plek is in de reguliere zorg. De grote groep 
mensen die langzaam vereenzamen en hun overbelaste mantelzorgers. Het is onze 
oprechte overtuiging dat het draait om échte aandacht. 

Het gevoel dat je iemand kunt helpen door hem of haar te laten delen in jouw 
ervaring, kennis, tijd en energie of simpelweg je aandacht. Onze FrisZorgmaatjes 
zorgen voor die dingen waar ‘normaal’ gesproken geen tijd voor is. Naast de 
huishoudelijke taken maken wij graag tijd voor een boodschapje, een kopje koffie, 
een praatje en een luisterend oor. Dit alles is voor de cliënten fijn maar ook voor de, 
vaak overbelaste, mantelzorgers.

De afgelopen periode heeft ons geleerd dat het belangrijk is om te investeren in 
hygiëne. Wilt u meer weten over onze duurzame oplossingen en producten, neem 
dan gerust contact met ons op. We maken graag een persoonlijke afspraak om 
met u mee te denken en een passend advies te bieden.
Door de samenwerkingsverbanden die wij zijn aangegaan kunnen wij een ruim 
aanbod aan sanitair- en reinigingsartikelen leveren. Hierdoor profiteert u als klant 
van een optimale service en gehele ontzorging. In de praktijk betekent dit dat 
wij, naast het verrichten van de schoonmaakwerkzaamheden, kunnen ontzorgen 
in voorraadbeheer, het bijvullen van artikelen en zelfs het oplossen van kleine 
storingen. Een absolute meerwaarde voor alle partijen omdat de klant van een 
optimale service profiteert!
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Vanuit onze sociale doelstelling op zowel zakelijk als persoonlijk gebied hebben wij 
ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot opleider van jongeren met multidisciplinaire 
problematiek (zoals PRO-VSO en praktijkonderwijs). We leiden kinderen op binnen 
schooltijd en schoolomgeving met als doel ze met het vakdiploma schoonmaak 
(branche erkend) na een stage periode van school te kunnen laten gaan en direct in 
te stromen naar werk! De meeste doen hun eerste werkervaringstrajecten binnen 
bestaande opdrachtgevers van FrisFacilitair.

Onze dienstverlening

Onze nieuwe dienstverlening bestaat uit; NEN keuringen uitvoeren, 
het onderhoud en keuren van brandblussers, vluchtweginspectie en 
ongediertebestrijding bent u bij ook bij ons aan het juiste adres.
We komen graag langs om met u van gedachte hierover te wisselen. 
Ons motto is compleet ontzorgen!

Preventie



Onze missie, visie & kernwaarden 
Al ruim 30-jaar is MVO sterk vertegenwoordigd op het onderdeel People. Wij ontlenen ons 
bestaansrecht aan het werken met en voor sociale doelgroepen.

Om onze maatschappelijke impact verder te vergroten hebben we, naast de menselijke en 
maatschappelijke kant van ons MVO beleid, vanaf 2019 onze duurzaamheidsdoelstellingen 
uitgebreid met doelstellingen ten gunste van Planet en Profit.  
Al onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn opgenomen in ons Managementkwaliteit systeem. 
Deze wordt jaarlijks getoetst door zowel interne als diverse externe audits. 

Voor de komende jaren hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd. Jaarlijks 
zullen we in ons Sociaal/ Maatschappelijk/ Duurzaamheids-verslag rapporteren 
over onze resultaten. Periodiek communiceren we over onze resultaten via onze 
aandeelhoudersvergaderingen, werkoverleggen, nieuwsbrieven en onze website.

Onze missie 
Door het leveren van facilitaire diensten, creëren wij een schone werk- en leefomgeving waar 
het geluk van de mens centraal staat. Met een verbindende werkwijze, creëren wij kansen 
voor talent met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Zodat iedereen op zijn of haar eigen 
manier kan meedoen in de samenleving. Hiermee leveren wij een actieve en sociale bijdrage 
aan een duurzame toekomst. 

Onze Visie
De visie van FrisFacilitair is om een sociale impact te maken in de regio’s Drechtsteden, 
Gorinchem, Hoeksche Waard, BAR-Gemeentes en Rotterdam.

Onze impact 
Sociaal ondernemen is onlosmakelijk met onze organisatie verbonden. Wij zijn een 
werkgever voor een grote groep vaste medewerkers en een ontwikkelplek voor mensen die 
tijdelijk buiten het (reguliere) arbeidsproces staan of net een extra steuntje in de rug nodig 
hebben. Door bij ons te kunnen werken wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind, het 
geeft structuur, zorgt voor economische onafhankelijkheid en voorkomt dat mensen in een 
sociaal isolement belanden. Wij zorgen dat mensen met plezier naar en aan het werk gaan, 
dat mensen zich op een positieve manier ontwikkelen en weten dat zij participeren in de 
samenleving. Voor sommige medewerkers geldt dat de afstand tot regulier werk simpelweg 
te groot is maar met onze succesvolle, verbindende werkwijze kunnen veel van deze mensen 
na enige tijd wel weer instromen in het arbeidsproces. Dat maakt ons werk bijzonder.
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Voor mij voelt FrisFacilitair echt als een familie. 

Ik voel me hier prettig en enorm thuis.

10



Ons uitgangspunt is en blijft om mensen met of zonder indicatie succesvol naar passend 
werk te begeleiden. Wij kijken naar mogelijkheden en waar iemand goed tot zijn recht 
komt. 

Het is maatwerk maar we vinden voor iedereen een werkplek. Daar blijven we ons bij 
FrisFacilitair hard voor maken. Wij nemen de verantwoordelijkheid om medewerkers die 
bij ons komen werken de beste kansen te bieden. Optimale ontwikkeling leidt tot groei. 
Dat is precies waar ons hart ligt en heeft onze absolute prioriteit. Dit houdt in de praktijk 
in dat we behoeften signaleren, kijken wat nodig is en wat werkt. 

Wij doen er alles aan zodat mensen met plezier naar en aan het werk gaan, dat 
mensen zich op een positieve manier ontwikkelen en weten dat zij participeren in de 
samenleving. Dat is uiteraard voor de mens zelf goed maar ook voor het regionale 
bedrijfsleven dat staat te springen om opgeleide medewerkers. 
Daarnaast werken wij intensief samen met onze lokale partners. Wij zijn altijd op zoek 
naar mogelijkheden, kansen en nieuwe maar vooral duurzame samenwerkingen. 

Het afgelopen jaar hebben wij nauw 
samengewerkt met

Drechtwerk 

WerkgeversServicepunt BaanBrekend Drechtsteden  

Gemeenten binnen de Drechtsteden 

Gemeenten vanuit de BAR-organisatie 

Discovery College (onderdeel van Yulius) 

ROC DaVinci College 

Transparant 

Training Hans Petri school 

De Sprong / De Spon 

Hazet

Samenwerking

Personeel & Organisatie 
Covid-19 nam wederom ongewenst een plek in binnen onze maatschappij. De 
maatregelen en lockdowns hadden zichtbaar impact op onze medewerkers. We hebben 
daarom extra aandacht geschonken aan hun welzijn. Omdat werk voor structuur zorgt, 
lag onze prioriteit in het zorgen dat iedereen goed voorbereid, beschermd en veilig 
aan het werk kon blijven gaan. Ook onze klanten hadden ons harder nodig dan ooit. 
Onze dankbaarheid voor hun extra inzet hebben wij op diverse manieren geuit. O.a. in 
een goed gevulde boodschappentas met allemaal gezonde lekkernijen en in diverse, 
persoonlijke bedankjes; een kaartje, een kleinigheidje. Maar allemaal van grote waarde. 

Gelukkig was er ook genoeg ruimte voor groei en ontwikkeling. Zo kunnen onze collega’s 
vanaf 2021 gebruik maken van een fietsplan. Voor diegene die gezond op de fiets naar 
het werk wil, maar zelf niet de middelen heeft. Een prachtig initiatief in het verlengde van 
ons Fit & Gezond programma. Met dat duurzame inzetbaarheidsprogramma, doen wij er 
alles aan om onze collega’s te ondersteunen in een vitale leefstijl. 
Zowel persoonlijk als in groepsverband.

Beleid & Ontwikkelingen
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Financieel
Ondanks de maatschappelijke uitdagingen, hebben we het jaar financieel goed kunnen 
afsluiten. Dit is het resultaat van een gedegen financieel beleid. Een financieel gezonde 
organisatie maakt immers dat de continuïteit van de organisatie wordt gewaarborgd. Ook 
zorgt dit ervoor dat we in staat zijn om iets terug te kunnen geven aan onze medewerkers.

Kwaliteit en veiligheid 
Wij werken met medewerkers uit verschillende ‘doelgroepen’. Daarom is het 
noodzakelijk dat wij een scherp oog hebben voor eventuele risico’s en gevaren. Ons 
kwaliteit- en veiligheidsbeleid is hierin essentieel. Alle mogelijke risico’s worden in 
kaart gebracht en geanalyseerd. We onderzoeken of we de beschikking hebben 
over voldoende kennis en middelen, zodat risico’s beheerst kunnen worden en 
eventuele gevolgen kunnen worden voorkomen. Dit loopt als rode draad door 
onze bedrijfsvoering. We zijn scherp op mogelijke veranderingen of uitdagingen en 
spelen hier adequaat op in zodat de kwaliteit & veiligheid van onze dienstverlening 
gewaarborgd blijft en indien mogelijk nog verder kan worden verstevigd.

Certificeringen

PSO: PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN (30+)
Wij zijn een PSO-trede 30+ gecertificeerd bedrijf. Lees hier meer over de Prestatieladder 
Socialer Ondernemen.

ISO certificaten
Wij hanteren het kwaliteitshandboek en een KAM-zorgsysteem, waar mogelijk 
verbeteringen worden doorgevoerd om doelstellingen te realiseren. Daarnaast zijn wij ISO 
9001:2015 gecertificeerd en Milieu 14001:2015 hanteert in de bedrijfsvoering de richtlijnen 
vanuit ISO 26000:2010. Wij streven ernaar de kwaliteit van onze dienstverlening en ons 
kwaliteitssysteem continu te optimaliseren. 

Erkend leerbedrijf
Wij zijn een erkend leerbedrijf van het UWV, Baanbrekend Drechtsteden en 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

SROI
Als ondernemer kunt u vandaag de dag met aanbestedingen te maken krijgen met een 
SROI (Social Return on Investment)–verplichting. Voor ons als sociale ondernemer is dat 
vanzelfsprekend en is het zelfs onze bedrijfsdoelstelling om zoveel mogelijk mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt van werk te voorzien. Wij kunnen u adviseren, geschikte 
werknemers aanleveren of een deel van uw opdracht voor u uitvoeren als onderaannemer.

In bezit van het keurmerk MVO Nederland

Aangesloten bij brancheorganisatie SIEV

Code Verantwoord Marktgedrag
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Mooie mensen,

Mooie verhalen..

Wij geloven dat wij samen meer bereiken dan alleen. Meedoen in de 
samenleving. Werken op een manier die bij je past. Een werkomgeving vinden 
waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Dat wil iedereen. We streven allemaal 
naar geluk en welbevinden. Meedoen, mensen ontmoeten en ontwikkelen 
is daarbij van wezenlijk belang. Bij FrisFacilitair werken wij daar dagelijks 
aan. Wij geloven in de kracht van ontwikkeling. Investeren in mensen leidt 
tot gelukkige medewerkers. Daarom zetten wij ons elke dag in om ervoor te 
zorgen dat zij met plezier naar en aan het werk gaan. 
Hoe ervaren zij het om onderdeel te zijn van FrisFacilitair? Zijn ze tevreden? 
Wat kan anders? We vroegen het hen persoonlijk en de antwoorden delen wij 
met gepaste trots:

Er zijn veel diverse culturen en toch wordt iedereengelijk behandeld. Waar je ook vandaan komt ofwat voor niveau je ook hebt.. Hier is iedereen gelijk.

Ik zou FrisFacilitair omschrijven als een multicultureel bedrijf,

waar iedereen goed met elkaar omgaat. Dat is zeker niet vanzelfsprekend.

De organisatie doet echt haar best voor de mensen.
Ieder persoon wordt hier op maat behandeld.

Het is mooi dat FrisFacilitair staat voor haar mensen.
Hier worden ook mensen met een beperking

echt in hun waarde gelaten.
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2021
Een bewogen jaar vol uitdagingen

‘Stop met roken’ 
maand

Introductie 
fiets- regeling

én hoogtepunten

Start: 
Online Fris 
Academy

Nieuwe 
bedrijfswagens

Start: Fris 
Dispenserlijn 

Eerste Fris fietsen 
worden in gebruik 

genomen

Fris Mondkapjes 
in gebruik

Nieuwe bus & 
aanhanger voor 
de specialisten

1e studenten van het Yulius-
College behalen schoonmaak-

diploma onder begeleiding 
van onze docenten.

Eindelijk mocht 
het weer! Uitje 
met collega’s

FrisFacilitair behaald MVO 
keurmerk Nederland en 

het SieV certificaat.

Introductie 
nieuwe laptops ter 

bevordering van 
‘Flexibel werken’

Een gezond 
extraatje voor onze 

medewerkers om hun 
weerstand te boosten! 

Introductie nieuwe 
leidinggevenden & 

nieuw Rayon

Wederom een 
samenwerking met 
een oude partner 
(Woonkracht 10)

Medewerkers 
worden bedankt 

met prachtige 
kerstpakketten

Gunning LMC 
Scholen & Gemeente 

Gorichem
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Waar medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt werken, liggen uitdagingen op 
gebied van duurzame inzetbaarheid. Groei, gezondheid en ontwikkeling staat centraal in 
ons personeelsbeleid én in ons duurzame inzetbaarheidsprogramma Fit & Gezond. 
Het is van belang dat organisaties medewerkers stimuleren om gezond te blijven, te 
groeien & te blijven ontwikkelen. Het liefst vanuit een integrale aanpak.
Wij ondersteunen onze medewerkers op verschillende manieren. 

Graag delen we hier, ter inspiratie een aantal praktijkvoorbeelden met u: 

Groei & Ontwikkeling

Taaltraining Persoonlijke
ontwikkeling

Vakkennis 
(cursussen)

FrisAcademy Saamhorigheid
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Feest
Gelukkig kende 2021 niet alleen maar corona-perikelen. Er zijn gelukkig 
ook hele leuke dingen gebeurd!

Zo hadden we een aantal prachtig jubilea. Ton Kramers en Anneke 
Koeleman waren dit jaar 12,5 jaar in dienst. Zij ontvingen ter gelegenheid 
van deze prachtige prestatie een mooi boeket, een fotocollage en gelukkig 
kon er gezellig koffie worden gedronken met gebak. Vooral dat laatste 
zorgt altijd weer voor heel veel blije gezichten. 

Jannie de Deugd vierde haar 25 jarig jubileum.
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Een bijzonder jaar

Collega’s bedankt! 
Ook dit jaar kregen onze collega’s kregen een cadeautje op de ‘Dag van 
de Schoonmaker’. Naast een persoonlijk kaartje, dit keer óók iets lekkers 
waar iedereen van kon genieten. Alle FrisMedewerkers werden verrast 
met een koekblik met hierin een lekkere verse boterkoek. 
Want af en toe mag je best een beetje snoepen.

FrisUitje
Het jaarlijkse FrisUitje; daar kijken alle medewerkers al maanden 
naar uit. Covid-19 maakte het de eerste maanden onmogelijk om te 
organiseren. In september mochten we eindelijk weer met z’n allen bij 
elkaar komen dus grepen we die kans met beide handen aan. Op een 
zonnige middag zijn we gezellig met elkaar gaan varen, hebben we 
genoten van diverse activiteiten, spelletjes en een heerlijk diner. Het was 
een prachtige dag waar saamhorigheid en gezelligheid centraal stonden. 
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Hoe kwam ons team
er in 2021 uit te zien?

2021
2,5

Ziekteverzuim

Het jaar in beeld

45
Gemiddelde

leeftijd
29

Mannen

112
Vrouwen

29
Verschillende

nationaliteiten

245
Werklocaties

27
Diploma’s

43
Nieuwe

collega’s

ISO
ISO
PSO

14001:2015
9001:2015
30+

%



Met zorg samengesteld

Rapportchronologie
Er wordt jaarlijks gerapporteerd over het voorgaande kalenderjaar

Accountcontrole
Dit verslag is niet onderworpen aan een officiële externe audit

Copyright
Het is niet toegestaan om deze uitgave te verveelvoudigen en/of 
openbaar te maken middels fotokopie of microfilm, of op welke 
andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van 
FrisFacilitair. FrisFacilitair is niet aansprakelijk voor eventuele fouten 
in dit verslag. 

Een speciaal bedankje voor onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. 
Dankzij jullie worden opdrachten aan ons toevertrouwd. Daarmee vormen jullie ons 

bestaansrecht en het doel van ons werk. Bedankt voor jullie vertrouwen. 
Wij bouwen in de toekomst, met liefde in de toekomst door aan onze duurzame relatie. 

Een groot compliment aan onze FrisMedewerkers! Elke dag weer zetten zij zich in om 
aan de wensen van de klanten te voldoen. Wij zijn trots op hun doorzettingsvermogen 

en de flexibiliteit, ook in deze uitzonderlijke tijden. En dat spreken we graag uit. 

Wij zijn doeners! Met onze handen, ons hoofd én ons hart!

Tekst
Laura van Die - capital v

Vormgeving
David van Dam - Websteks

Fotografie
Dion Doornik

Een speciaal bedankje
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