
NewBees is een sociale onderneming. Sinds januari 2020 is haar structuur aangepast om de organisatie in 
verband met de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) en ter voorbereiding op de nieuwe integratiewetgeving 
die in 2021 ingaat: 

Het effect van WAB op NewBees: de afgelopen jaren werkte NewBees met een payroller, die het 
werkgeverschap van ons team op zich nam en onze mensen aan NewBees detacheerde. Op deze manier 
had onze jonge organisatie flexibiliteit en weinig risico. In verband met de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) 
kan dat niet meer, en neemt NewBees vanaf 1-1-2020 haar team zelf in dienst. Omdat het voor ons gunstiger 
is, hebben wij besloten vanaf 1-1-2020 alle werknemers vanuit NewBees Inclusion Solutions B.V. te verlonen.

Voorbereiding op tenders en contracten: Vanaf 2021 zal NewBees meedoen in het economische verkeer 
omtrent Europese aanbestedingen. Na veel gesprekken met experts, lijkt het erop dat een B.V. hiertoe meer 
mogelijkheden biedt. Natuurlijk wel een sociale B.V., waarbij de statuten de code sociaal ondernemen 
volgen en in die statuten beperkingen staan opgenomen op winstuitkering, fees en management salarissen.

Om deze redenen hebben wij besloten om per 1-1-2020 onze activiteiten vanuit NewBees Inclusion Solutions 
B.V. uit te gaan voeren. Effectief verandert dat helemaal niets. We doen dezelfde dingen met dezelfde 
mensen en dezelfde impact, maar nu via NewBees Inclusion Solutions B.V. De Stichting NewBees blijft 
partner van de huidige stakeholders en als prioriteitsaandeelhouder heeft zij grote zeggenschap over 
NewBees Inclusion Solutions B.V. en bewaakt zij haar sociale missie. Bovendien hebben wij besloten dat 
100% van een mogelijke winst besteed wordt aan de maatschappelijke missie van de organisatie.

Naast de Stichting NewBees, is oprichter Annemiek Dresen aandeelhouder via Novato Holding B.V. De 
Stichting NewBees en Novato Holding B.V. nemen samen zitting in de aandeelhoudersvergadering van 
NewBees Inclusion Solutions B.V. Zo is het maatschappelijke doel van de organisatie beschermt, en kan zij 
toch deelnemen aan het economische verkeer op een ondernemende manier

Aan de ommezijde is meer informatie opgenomen over de structuur van NewBees, de Code Sociale 
Ondernemingen, en de beperkingen die in dat kader zijn opgenomen in de statuten van de organisatie. 
Mochten er vragen bestaan hierover, dan zijn wij daarvoor uiteraard beschikbaar. 

Met vriendelijke groet, 

Annemiek Dresen Hanna Zwietering
Oprichter en directeur NewBees Voorzitter van het bestuur van de stichting NewBees
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In artikel 29, lid 2 staat genoemd dat: “[…] aan de goedkeuring van de Vergadering van Houders van Prioriteitsaandelen [zijn] onderworpen de 
besluiten van de Algemene Vergadering tot:

• de uitgifte van nieuwe Aandelen (daaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen), het vaststellen van de 
uitgiftekoers en de verdere voorwaarden, alsmede het delegeren en intrekken van deze bevoegdheid aan een ander orgaan binnen de 
Vennootschap;

• de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van de Aandelen en de delegatie van deze bevoegdheden;

• het toekennen van opties of een ander recht tot toekenning van Aandelen;

• de vaststelling van de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van een bestuurder van de Vennootschap;

• de wijziging van de statuten van de Vennootschap;

• een juridische fusie, juridische splitsing of omzetting van de Vennootschap; en

• de ontbinding van de Vennootschap.

De Vergadering van Houders van Prioriteitsaandelen kan haar goedkeuring slechts onthouden indien de in dit lid genoemde voorstellen niet in 

lijn zijn met de sociale en maatschappelijke doelstellingen van de Vennootschap.”
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Moet goedkeuring geven over:
• Beloning bestuurder; 
• Benoemen bestuurder;
• Ver- of aankopen van 

onderneming;
• Uitgeven van aandelen; 
• Statutenwijziging 

• Winstbeperking (de 
eerste 3 jaar wordt geen 
winst uitgekeerd, erna 
maximaal 60% van de 
winst)

• Beperking van 
management fees en 
salarissen; 

• Geen zelfstandige 
beslissingsbevoegdheid 
over ingrijpende zaken. 
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De statuten van NewBees Inclusion Solutions volgen de Code Sociale Ondernemingen en bevatten zodoende: 

• Een goede omschrijving van de sociale missie van de onderneming; 

• Een impactreserve. In 2020, 2021 en 2022 is deze vastgezet op 100%, van een mogelijke winst: dit betekent 
dat alle mogelijke winst terug zal vloeien om de sociale missie van de organisatie na te streven. Daarna kan 
deze eventueel worden aangepast tot 50%; 

• Een onafhankelijk adviesorgaan. In het geval van NewBees heeft de Stichting NewBees deze functie, 
waarnaast zij extra bevoegdheden heeft als houder van een prioriteitsaandeel. Dat houdt in dat het 
stichtingsbestuur belangrijke beslissingen over de sociale missie van de organisatie, winstuitkeringen en de 
impactreserve moet goedkeuren; 

• Beperking van de bezoldiging van bestuurders en management fees, zoals die aan Novato Holding B.V., en 
de directeur van de organisatie; 

Bovendien zal NewBees, door zich aan de Code Sociale Ondernemingen te committeren, altijd transparant 
communiceren over haar activiteiten en financiën, en constant in dialoog zijn met haar verschillende 
stakeholders. 

Schematisch ziet de structuur van NewBees er zo uit. De brief aan de ommezijde geeft meer informatie over de 
motivatie om NewBees zo in te richten. 

NewBees Inclusion Solutions B.V. 
Directeur: Annemiek Dresen 

Alle activiteiten van NewBees 


