Samen maken we Het Goed
Onze partners

Onze missie is werk maken door hergebruik.
We bieden mensen een kans op passend werk en
geven spullen een tweede leven. Samen leveren
we een bijdrage aan een betere wereld.
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Meer goede verhalen?

Samen maken we
Het Goed

Kijk op hetgoed.nl/goede-verhalen of volg ons:

Het Goed is gecertificeerd door:

Het Goed is lid van:

Het Goed is partner van:

Jaarverslag 2018

De bijdrage van
Het Goed in 2018
Naar een wereld
waarin iedereen
het goed maakt

28.426 ton
ingezameld

In 2018 hebben we onze missie - werk maken door hergebruik – samen op een Goede
wijze invulling gegeven, waardoor we opnieuw méér mensen op weg hebben geholpen
naar werk en méér spullen een tweede leven hebben gegeven.

Dank je wel

Als retailorganisatie hebben we ons afgelopen jaar nog verder geprofessionaliseerd.
Mede door veel aandacht voor training en begeleiding van onze medewerkers en verdere
optimalisatie van onze werkprocessen zijn we als organisatie opnieuw gegroeid. Met
onze kringloopwarenhuizen hebben we meer klanten weten te bereiken, bovendien
zien we dat meer spullen door meer inwoners zijn gebracht.
Waar we extra goodwill mee hebben gerealiseerd was Green Friday: ons antwoord
op de consumptiedrift van Black Friday. Je merkt aan alles dat we steeds meer
mensen raken met ons pleidooi voor hergebruik. Een groeiend aantal consumenten
begrijpt dat iets bijzonders niet altijd nieuw hoeft te zijn en dat het verlengen van de
levensduur van spullen de druk op het milieu verlaagt.
Door de aantrekkende economie hebben we meer mensen zien uitstromen. De werk
loosheid is historisch laag. Toch doen nog steeds ruim een miljoen mensen niet mee
in ons land. Wij kunnen in onze warenhuizen passend werk bieden en mensen breder
werkervaring laten opdoen. Hiervoor gaan we samenwerkingen aan met de zorg en
het onderwijs. Daardoor kunnen we meer mensen laten participeren om zich met echt
werk van waarde te laten zijn. Om te beginnen in die mooie paarse shirts van Het Goed.

83%

2,1 miljoen

hergebruikt

klanten blij met

7,3 miljoen

Veel plezier ermee!

producten

En samen zorgden we voor
24.093 ton minder CO2-uitstoot

Uiteindelijk willen we dat iedereen het goed maakt. Dat iedereen kan meedoen. Onze
droom is een duurzame samenleving, waarin hergebruik de norm is en niemand meer
langs de kant staat. Samen met al onze partners, medewerkers en klanten zetten we
ons hier graag voor in. Samen maken we Het Goed.

Willem van Rijn
directeur Het Goed
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Dat deden we met
1.221 medewerkers
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