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Schiedam/Leiden, 29 april 2015 

 

DZB Leiden en Prorest Catering gaan samenwerking aan  

Het gemeentelijke re-integratie en SW-bedrijf DZB Leiden en Prorest Catering gaan hun 

krachten bundelen. In een publiek-private samenwerking willen de partijen elkaar gaan 

versterken door professionele cateringdiensten te gaan verlenen waarbij werk wordt geboden 

aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Prorest en DZB zijn beide erg enthousiast en 

gaan de komende tijd de voorgenomen samenwerking verder uitwerken. 

 

Prorest heeft ervaring met de doelgroep van het SW-bedrijf. De bedrijfscateraar is begin dit jaar in één 

keer onderscheiden met het hoogste niveau van het PSO-certificaat. Dat maakte Prorest in januari 

koploper in sociaal ondernemen en geeft aan dat de cateraar meer dan gemiddeld bijdraagt aan de 

werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Commercieel directeur van de Schiedamse onderneming, 

Patrick Polak, licht de samenwerking toe: “Prorest streeft, net als moederorganisatie Facilicom, naar 

een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving. Daarnaast zijn wij als dé betrokken 

cateraar altijd op zoek naar nieuwe partnerschappen en zijn DZB en Prorest een goede match. We 

gaan de komende tijd dan ook vol vertrouwen kijken naar de mogelijkheden die deze samenwerking 

ons kunnen bieden.” 

 

Bijzondere samenwerking 

Bas van Drooge, directeur van DZB: “Het speciale aan onze plannen is dat we samen een sociale 

cateringonderneming willen starten met het doel mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen aan 

het werk te helpen. Ik vind het bijzonder dat de commerciële onderneming Prorest zijn commitment aan 

deze samenwerking wil geven. Zo bouwen we een bestendig sociaal uitmuntend cateringbedrijf! Deze 

samenwerking past goed in de strategie van DZB om steeds meer met het bedrijfsleven samen te 

werken.” 

 

Noot aan de redactie:           

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 



 
 
 
Prorest Catering 
Babette Sarlet, manager communicatie 
Karel Doormanweg 4 

3115 JD Schiedam 
Tel.:  010 - 298 12 75 
Mob: 06-113 930 24 

E-mail: bsarlet@facilicom.nl 
Website: www.prorest.nl 
 

DZB 
Bas van Drooge, directeur 
Le Pooleweg 11 

2314 XT Leiden 
Tel.: 071 – 5818456  
Mob: 06-57933764 

E-Mail: B.van.Drooge@dzb.nl 
Website: www.dzb.nl 
 

 

 

Over DZB Leiden 
DZB Leiden is de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet in de Leidse regio. DZB staat voor ambitie en helpt mensen, waar nodig, goed 
en snel naar zo regulier mogelijk werk. Het bedrijf is dé brug tussen het bedrijfsleven en de werkzoekende en is continu op zoek naar nieuwe 

kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Bij DZB werken zo'n 1200 mensen. Daarnaast komen bij DZB circa 800 mensen per jaar 
binnen vanuit een uitkering voor een traject naar werk. 
 

Over Prorest Catering 
Prorest Catering verzorgt het beheer en de exploitatie van bedrijfsrestaurants voor bijna 225 opdrachtgevers. Prorest is actief in 
contractcatering, transportcatering, scholencatering en projectadvisering en heeft circa 650 werknemers in dienst. Het bedrijf is lid van 

Veneca, de Vereniging van Nederlandse Cateringorganisaties. Prorest is in bezit van het ISO 9001-2008 certificaat en is gecertificeerd met 
het PSO-certificaat niveau 3. Kwaliteit, hygiëne, efficiency en een gedegen organisatie zijn daarmee geborgd. Prorest combineert die 
gedegenheid met een passie voor eten en manifesteert zich als dé betrokken cateraar. Zo brengt Prorest gastvrijheid en professionaliteit in 

het bedrijfsrestaurant. Prorest Catering is onderdeel van Facilicom Services Group. 
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