
Het Slimste Bedrijf van Nederland 2013 
Uw bedrijf is een voorbeeld voor anderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd! 
U bent het Slimste Bedrijf van Nederland. 

En u bent in goed gezelschap van de andere Slimste Bedrijven van Nederland. 

 

Wat betekent dit? 

Uw bedrijf haalt het beste uit mensen, voor welvaart & welzijn. U bent een voorbeeld voor 

andere bedrijven. We hopen dat u andere bedrijven hiermee gaat ‘besmetten’. En dat u 

daar zelf ook weer van profiteert door samen nóg trotser te worden op wat u al deed en 

door te blijven leren van anderen. Graag willen wij u daarmee helpen: 

- U mag de titel voeren ‘Slimste Bedrijf van Nederland 2013’. 

- U ontvangt de bijbehorende trofee. 

- U ontvangt een digitale versie van de trofee, vrij te gebruiken bij al uw uitingen. 

- We gaan een korte film van u en uw bedrijf maken. 

- We gaan uw verhaal en juryrapport op zoveel mogelijk plaatsen publiceren. 

- We verspreiden persberichten over uw bedrijf en uw slimme collega’s. 

- We nodigen u uit om deel te nemen aan een leren-van-elkaar-kring met de andere 

Slimste Bedrijven van Nederland. 

- We gaan over u vertellen in onze workshops over sociale innovatie. 

- U krijgt een masterclass “Meesterspreken” van NobbeMieras, auteurs van het boek 

“Meestersprekers”. 

- We gaan uw bedrijf en aanpak onder de aandacht brengen van beleidsmakers bij o.a. 

EZ en SZW. 

We hopen van harte dat u deze kansen omarmt om uw bedrijf, uw mensen én Nederland 

nóg mooier te maken!  

 

Het team van MKB Krachtcentrale, een initiatief van Syntens Innovatiecentrum 

 

Oss, 19 november 2013  



Juryrapport Slimste Bedrijf van Nederland 2013 

 

Schoongewoon 

 

 

Schoongewoon is een werknemerscoöperatie waar de schoonmakers het zelf voor het zeggen 
hebben. Gestart in 2012 in Den Bosch, inmiddels gegroeid naar dertig mensen. De coöperaties Zeist, 
Castricum en een tweede in Den Bosch zijn in oprichting.  

 
Schoongewoon is ontstaan vanuit de gedachte dat wanneer eigenaarschap bij de schoonmakers ligt en 

hun vakmanschap centraal staat, zij het bedrijf gewoon zelf kunnen runnen. Ze kopen zelf in wat ze 

nodig hebben, overleggen zelf met de klant en delen hun eigen tijd in. Ze worden ondersteund door een 

coöperatieleider die de verkoop doet en de administratie. Diegene besteedt vooral veel tijd aan het 

werkplezier van de groep en de cohesie onderling. Remmelt Schuuring, oprichter van Schoongewoon, 

zegt dat als hij het met een schoonmaakbedrijf bewijst, niemand meer het excuus heeft om 

eigenaarschap niet in het bedrijf te leggen. Remmelt begint met de P van People in het volste 

vertrouwen dat de andere P’s dan volgen. Iedere cooperatie heeft maximaal dertig directeuren en 

verdient maximaal 7,5 ton, want de visie is dat als er meer verdiend wordt, dit ten koste gaat van de 

cultuur en van de mensen. Of dat mensen eurotekens in de ogen krijgen en dat is niet de bedoeling van 

Schoongewoon. Een belangrijke deler is dat iedereen krijgt wat hij of zij nodig heeft en niet meer moet 

willen pakken. De dames zijn schoonmaakster, directeur en lid van de coöperatie, maar geen zelfstandig 

ondernemer. Iedereen is in dienst van de coöperatie, want die draagt alles voor hen af en voert de 

administratie zodat zij gewoon hun vak kunnen uitoefenen.  

 

Schoonmaaksters geven aan: “Je bent hier niet gewoon maar de schoonmaakster, dat stempel is 

helemaal weg.  Ik ben hier meer mezelf geworden en voel me vrijer nu ik alles zelf kan oplossen. Ik werk 

met veel meer plezier”. Dat blijkt wel uit het 0% ziekteverzuim sinds de oprichting bijna een jaar 

geleden. De schoonmaaksters doen ertoe, mogen zichzelf zijn (iedereen ontwerpt haar eigen schort) en 

hebben de regie in eigen hand. Idealistisch? Zeker, maar het is gewoon sociale bedrijfsvoering. “Het 

verbeteren van de wereld begint niet in Den Haag, maar bij jezelf, want een goed voorbeeld doet goed 

volgen. Dus zijn we dit maar gaan DOEN”, aldus Remmert.  

 

Commentaar van de jury 

De jury is erg onder de indruk van de simpliciteit van het idee. Het draait om vakmanschap en 

eigenaarschap. Het is een prachtig voorbeeld van hoe we in een veel te complex geworden economie 

weer terug kunnen naar de basis. Deze dames laten zien dat niemand meer een excuus heeft om niet bij 

zichzelf te beginnen. Het draait om geluk veroorzaakt door werkplezier en Schoongewoon laat ons zien 

dat het kan. Dat maakt Schoongewoon het Slimste Bedrijf van Nederland 2013. 

 

Tip van de jury 

Schoongewoon is een bijzonder bedrijf dat de 'no excuses'-mentaliteit aanwakkert bij andere bedrijven. 

Geluk als economisch model kan! Maak ook eens kennis met Y-bedrijf Lable (Slimste Bedrijf van 

Nederland 2012), zij zijn met eigenaarschap en vakmanschap ook heel inspirerend bezig en wellicht 

kunnen jullie van elkaar leren.  



 

Quotes van de jury 
 

 

Schoongewoon 

 

 

“Schoongewoon is puur en eerlijk. De cooperatievorm 

combineert de vrijheid van een zzp'er met de ontzorging van 

een arbeidscontract en het avontuur van een ondernemer.” 
- Glenn van den Burg, MVO Nederland - 

 

“Maximale eigen verantwoordelijkheid met minimaal 

arbeidsrisico, het klinkt simpel en werkt (schoon)gewoon.” 
- Mirjam Bink, ONL voor Ondernemers  - 

 

“Wat krijg je als je eigenaarschap, vakmanschap, vrijheid en 

vertrouwen optelt? Een prachtig pannenkoekmodel en nul 

procent ziekteverzuim. Tel uit je maatschappelijke winst.” 
- Giel Pastoor, Parktheater Eindhoven, Slimste Bedrijf van Nederland 2012  - 

 

 “Wat krijg je als je een ondernemer alles afneemt waar hij 

dacht waarde aan te hechten? De eerste 

werknemerscoöperatie van Nederland. Geïnspireerd door een 

dorpje in Baskenland is Remmelt Schuring met zijn heldinnen in 

de schoonmaakbranche de uitdaging aangegaan. Ze nemen wat 

ze nodig hebben en voegen toe vanuit vermogen, met de missie 

als de baas. Groei in de breedste zin des woords is het 

resultaat.” 
- Anke Wiersma, Syntens, MKB Krachtcentrale  -  


