Uniek in de markt

Personalia

De 5 winkels in Noord Nederland organiseren
regelmatig workshops, taxatiedagen, kleur- en
kledingadviezen en tal van andere activiteiten.
Ook de maandelijks terugkerende Repair Cafés
zijn een groot succes met een enthousiaste
groep vrijwilligers en een groeiend aantal reparaties.
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Alescon
Werkprojecten Coevorden / Promens Care
Trans
DAAT Drenthe
Area
Van Gansewinkel
Gemeente Assen, Gemeente Coevorden,
Gemeente Emmen, Gemeente Hoogeveen,
Gemeente Noordenveld
Voortgezet onderwijsscholen binnen de gemeenten Assen,
Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Roden:
o.a. Roelof van Echtencollege (Hoogeveen),
Esdalcollege (Emmen), De Nieuwe Veste (Coevorden),
Esborg (Roden), Drenthe College

Assen • Blokmakerstraat 4, 9403 VD, (0592) 33 14 70, assen@hetgoed.nl
Coevorden • Printer 17, 7741 ME, (0524) 51 29 47, coevorden@hetgoed.nl
Emmen • Kapt. Grantstraat 24, 7821 AR, (0591) 64 86 99, emmen@hetgoed.nl
Hoogeveen • Gratamastraat 12, 7903 AH, (0528) 23 46 16, hoogeveen@hetgoed.nl
Roden • Ceintuurbaan Noord 119c, 9301 NT, (0592) 33 14 70, roden@hetgoed.nl
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Het Goed is partner van MVO Nederland
en De Normaalste Zaak
Het Goed is PSO gecertificeerd
(Prestatieladder Socialer Ondernemen

Het Goed Noord Nederland

260.000

klant bij Het Goed

Het Goed is lid van de Branchevereniging
Kringloopbedrijven Nederland

Lokale partners
Het Goed Noord Nederland

Colofon

280.000

Tess de Groot

Je kunt ons ook volgen via
facebook en twitter

Bedrijfsfleider Het Goed N. Nederland

Winkelen bij Het Goed levert altijd verrassingen op,
want ons aanbod wisselt dagelijks en de presentatie
van ons assortiment is eigentijds en aantrekkelijk.

“Ik kon gelijk
lekker shoppen met
het stijl- en kedingadvies.”

Meer weten over
Het Goed?
Kijk op www.hetgoed.nl
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Samen maken
we het
verschil!
Jaarverslag 2013
Het Goed Noord Nederland:
Assen, Coevorden, Emmen,
Hoogeveen en Roden

Het Goed heeft ook in 2013 weer
‘‘meer werk kunnen maken van hergebruik’’.
Er zijn nieuwe winkels geopend in Hoogvliet,
Harderwijk en Wijhe. Het Goed Geldrop is verbouwd
en Het Goed Zaanstad is verhuisd naar een
nieuw pand. Bij Het Goed staan elke dag
ruim 1.000 collega’s klaar om jaarlijks
20 miljoen kilo afval in te zamelen
en ruim 3 miljoen klanten te helpen.
Een prestatie waar we trots op zijn!

“weer meer werk
kunnen maken
van hergebruik”!

Iedereen verdient een kans

Omdat hergebruik Goed is.

Het Goed biedt diverse werkervaringsplekken
waarin mensen zich verder kunnen ontwikkelen.
Met o.a. de gemeenten Assen, Coevorden, Emmen,
Hoogeveen en Noordenveld, Alescon, verschillende
reïntegratiebedrijven en zorginstellingen werken we
samen om mensen te laten doorstromen naar een
volgende baan.

In 2013 heeft Het Goed Noord Nederland 3.597 ton
goederen ingezameld. Hiervan is 88% hergebruikt.
Dit is bereikt door binnen de de vijf gemeenten
zoveel mogelijk herbruikbare goederen in te zamelen.
Hierbij worden de goederen in verschillende groepen
gescheiden.
In Hoogeveen heeft de restgoedwagen een metamorfose ondergaan
om het scheiden van afval meer onder de aandacht van de burgers te brengen.
In Emmen is in 2013 gestart met de afvalscheiding van hard en zacht plastic
bij de sorteerprocessen.

Het Goed Noord Nederland biedt daarnaast ruimte voor maatschappelijke en
andersoortige stages voor verschillende scholen en opleidingen.

“Wij begeleiden mensen
voor wie een reguliere baan
niet direct is weggelegd.
Zo helpen we hen de afstand
tot de arbeidsmarkt
te verkleinen.”

Zaanstad

Harderwijk

Geldrop
Wijhe

“Collega’s, partners
en klanten: bedankt voor
de samenwerking en
laten we gezamenlijk het
verschil blijven maken….
er is nog een wereld te winnen.”

Willem van Rijn

Heidi Pronk

bedrijfsleider

Aantal medewerkers
Het Goed
Noord Nederland
regulier loondienst
WSW/ participatiebanen
vrijwilligers
stagiaires, reclassering, overig
totaal

75
44
15
23

hout

2013 was ook een jaar van verdere bezuinigingen
op inzamelcontracten, voortdurende politieke onzekerheid
en teruglopende bestedingen per klant. De uitdaging voor onze vestigingen is
om op de Goede manier schaalgrootte en professionaliteit te koppelen aan lokaal
ondernemerschap. Zo slaagt Het Goed er in toch goede resultaten te boeken.
Partnerschappen zijn belangrijker dan ooit. Nu we de crisis achter ons hebben gelaten,
verwacht Het Goed de komende jaren verder te kunnen groeien.
In het kader van de Participatiewet kan een brede doelgroep binnen Het Goed een opstap
vinden naar regulier werk. Daarnaast zal Het Goed door het toegenomen prijsbewustzijn,
maar ook de groeiende belangstelling voor duurzaam consumeren, meer klanten in haar
winkels mogen ontvangen. De winkels van Het Goed, waarin elke dag unieke producten
voor aantrekkelijke prijzen te vinden zijn, zijn er klaar voor.
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In totaal heeft
Het Goed
Noord Nederland
in 2013
3.597 ton spullen
ingezameld,
waarvan 88%
(bijna 3,2 miljoen kilo)
werd hergebruikt.

Bij Het Goed
Noord Nederland
kwamen er dit jaar
87 personeelsleden bij
en 87 medewerkers
stroomden uit.

Respect hebben voor mens, milieu en markt. Dat is voor ons maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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