
Onderdeel van Facilicom

Social Return on Investment
Al bijna 50 jaar lang kan Facilicom op vrijwel elk terrein de juiste 

diensten leveren. Om inzichtelijk te maken op welke wijze dit het 

meest efficiënt is passen wij SROI toe; Social Return on Investment. 

Deze methodiek voor het meten van de effecten en het rendement 

van maatschappelijke projecten maakt de doelen, stakeholders, 

investeringen en effecten van activiteiten inzichtelijk. 

Facilicom streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling 

is van de samenleving. Daarin is ook plaats voor mensen met 

een zwakkere positie tot de arbeidsmarkt. En omdat Facilicom 

en haar dochterondernemingen beschikken over een groot 

aantal opdrachtgevers verspreid over heel Nederland, ontstaan 

er mogelijkheden om binnen één organisatie op diverse vlakken 

werkgelegenheid te bieden.

Organisaties en cateraars zien een goed verzorgde bedrijfscatering 

steeds vaker als een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Door 

honderden bedrijfsrestaurants van dienst te zijn heeft Prorest dan 

ook ruime kennis en ervaring opgedaan. Kwaliteit, hygiëne, efficiency 

en een gedegen organisatie zijn daarmee geborgd. Op de andere 

zijde  van deze leaflet vindt u de SROI-cijfers met betrekking tot  

CAV Amsterdam.



Prorest draagt al 15 jaar bij aan social return. Naast bijvoorbeeld de succesvolle samenwerking bij het Huis van de Stad in Gouda werkt 

Prorest eveneens bij het CAV in Amsterdam. Al jaren werkt hier een vaste club mensen van de organisatie Pantar met een WSW-indicatie. 

Pantar ondersteunt deze mensen die door ziekte, leeftijd of andere bijzondere omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen of 

willen regelen. Deze mensen werken nauw samen met onze Prorest-medewerkers, die in opdracht van de NS de hogesnelheidstrein Thalys 

bevoorraaden. Hieronder vindt u de belangrijkste cijfers op een rijtje.
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Van deze 46 medewerkers zijn er 13 met een sociale 

werkplaats indicatie, 5 Wajongere en 2 WWB’ers.

Een medewerker kan 2 maanden bij Prorest 

werken met behoud van een uitkering.

Facilicom heeft een 

SROI-doelstelling  

van 5,0%, een 

streven waar Prorest 

aan voldoet.

Prorest heeft in totaal 650 

medewerkers, waarvan 

46 SR-medewerkers zijn.

CAV Amsterdam 40%

30%

Bij CAV Amsterdam is 40% van de SR-medewerkers 

werkzaam via Prorest.

30% van de ingezette uren bij CAV zijn Prorest- 

SR-medewerkers.

maanden behoud van uitkering

Op vijf verschillende locaties in Amsterdam 
hebben wij participatieplekken.

Wekelijks maken onze collega’s zo’n 5.000 
maaltijdtrays op. WSW-medewerkers maken 
jaarlijks meer dan 250.000 bestekrollen 
voor 4.200 Thalys-hogesnelheidstreinen.

650 medewerkers

250.000 / 4.200 treinen

5.000

5,0%


