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Visschedijk

THEMA:  Met de beste mensen

Visschedijk is een facilitair bedrijf waar vakmanschap 
en goed werkgeverschap hand in hand gaan. “We 
zijn van oudsher gespecialiseerd in schoonmaak-

services”, vertelt commercieel directeur John van de Bunt. 
“Inmiddels zijn we een allround facilitair bedrijf en bieden 
wij onze opdrachtgevers een breed palet aan diensten zoals 
schoonmaak, catering, specialistische reiniging, receptieser-
vices en binnenkort ook technisch beheer- en onderhoud. 
Bedrijven kunnen bij ons één enkele service inhuren of 
gebruik maken van een totaalpakket. Sinds 2019 maken we 
deel uit van het Franse ATALIAN en voeren we voor hen 
ook internationaal opdrachten uit. Per 1 januari 2022 gaan 
we verder onder de naam van onze moedermaatschappij. 
Verder blijft alles hetzelfde: de kwaliteit van onze dienstver-
lening, maar ook onze missie om sociaal te ondernemen. 
Visschedijk beschikt over een PSO-30+ certificaat, wat be-
tekent dat minstens 30% van onze 2500 medewerkers een 
achterstand tot de arbeidsmarkt heeft. We werken hierbij 
intensief samen met gemeentes en job- en taalcoaches. Het 
uiteindelijke doel is om de positie van kansarmen te verster-
ken. Daar heeft de hele maatschappij baat bij.”

Visschedijk groeit nog steeds. Volgens Van de Bunt is dit het 
resultaat van jarenlange ervaring, een veelzijdige dienstver-
lening en van de inzet die de mensen van Visschedijk tonen, 
iedere dag weer. “Ik ben er trots op hoe onze organisatie 
en medewerkers zich ontwikkelen. Vanuit het management 
proberen we deze groei te bewaken door betrokken en 
aanspreekbaar te blijven. De mens staat binnen ons bedrijf 
altijd centraal. Het is de kracht van ons succes.” 

>> www.visschedijk.nl

ImpactCity Den Haag: Doing good and doing business

ImpactCity Den Haag is een leidend ecosysteem voor innovatieve 
ondernemers die met hun oplossingen bijdragen aan de transitie 
naar een duurzame economie: ‘Doing good and doing business’. 
In ImpactCity is alles erop gericht om impact ondernemers te 
faciliteren en helpen bij het versnellen van hun groei. Sluit je aan 
bij   ImpactCity en krijg toegang tot honderden ondernemers en 
impact investeerders en verschaf jezelf meer zichtbaarheid in de 
nieuwe economie. Ga naar impactcity.nl voor meer informatie,  
volg ons op social media of bericht ons via info@impactcity.nl.


