
jaarverslag 2010



"Wij consumeren vier keer onze planeet. 
En dat is duidelijk niet aanvaardbaar."

Henk Bleker
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
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De missie van Het GOED, ‘werk maken van hergebruik’, 
staat op de pijlers MENS, MILIEU, en MARKT.

Missie
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Frans Schrijver & Willem van Rijn
directie Het GOED 

Met een klantgerichte en kostenbewuste houding heeft Het GOED
zich uitstekend staande weten te houden in 2010. 

In 2010 is de crisis niet ongemerkt aan

Het GOED voorbijgegaan. De instroom en

financiering van mensen met een afstand

tot de arbeidsmarkt kwamen verder onder

druk te staan. 

Daarnaast is de aanvoer van goederen

minder geworden, en gaf de klant ook bij

Het GOED iets minder uit. De recessie

heeft verder geleid tot een sterke daling

van de verwerkingstarieven voor afval; gescheiden inzameling en hergebruik

staan hierdoor onder druk. Tegelijkertijd onderkent men steeds breder het belang

van een duurzame samenleving. 

De belangstelling in de markt voor de Het GOED-formule is sterk gestegen en een

verdere groei van het aantal vestigingen wordt voorzien. Daarbij blijft Het GOED

de klant centraal stellen en investeren in verdere professionalisering van haar

(winkel)bedrijfsvoering. 

Wij voelen ons bevoorrecht  om aan deze ontwikkelingen leiding te geven en zijn

trots op onze ruim 750 medewerkers die dagelijks werk maken van hergebruik. 
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“Bij Het GOED werken veel mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Ze krijgen daar de kans 

vooral hun mogelijkheden te laten zien.”

Mens
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Een pijler uit de missie van Het GOED is het

creëren van werk voor mensen met een af-

stand tot de arbeidsmarkt. De WSD-Groep

heeft als missie om deze mensen te ontwik-

kelen richting zo regulier mogelijk werk. 

Jan Simons, directeur van de WSD-Groep: 

Jan Simons ervaart de samenwerking met Het GOED als uitstekend. “Het GOED

pakt het kringloopgebeuren heel professioneel aan. Er zit een mooi concept achter.

Dat heeft ook zijn uitwerking op de mensen die er werken. Zij vinden Het GOED een

fijne werkplek waar ze met veel enthousiasme en betrokkenheid werken.”

Meer lezen? Kijk op www.hetgoed.nl voor het volledige interview.
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Jan Simons
directeur WSD-Groep

Partner Het GOED Boxtel

“Het GOED zet zich voor deze doelgroep in en wil net als WSD het 
beste uit mensen halen. Daarnaast is Het GOED zeer betrokken bij onze
doelgroep en is een zakelijk en betrouwbare partner. Het GOED biedt leer-
werkplekken voor onze mensen evenals permanente werkplekken.” 
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Milieu
“Door zuiniger om te gaan met grondstoffen

putten we onze aarde niet uit. 
Bovendien blijven waardevolle grondstoffen behouden. 

Afval scheiden en materialen hergebruiken, levert zo een 
belangrijke bijdrage aan de reductie van de CO2-uitstoot.”
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Henk Knip
directeur Circulus

Partner Het GOED Deventer

“Kringloop is de combinatie van milieurendement en het inzetten
van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De combinatie van
deze twee aspecten en de professionaliteit en transparantie van de
organisatie maken van Het GOED een goede samenwerkingspartner.”

Afval past niet in een duurzame samenle-

ving. Pas wanneer afval grondstof wordt,

dragen wij bij aan verduurzaming en gaan

we verspilling van grondstoffen en energie

tegen. Ook voor het klimaat is dat goed.

Circulus verzorgt de inzameling en verwer-

king van al het huishoudelijk afval voor de gemeenten Apeldoorn, Deventer en

Epe. Daarnaast beheert Circulus de milieustraten in deze gemeenten. 

Henk Knip, directeur van Circulus: 

Meer lezen? Kijk op www.hetgoed.nl voor het volledige interview.



Markt
“We vonden Het GOED via internet, 

brachten een bezoek en sindsdien zijn we vaste klanten.
Het is een leuke winkel om lekker rond te neuzen tussen de

mooie spulletjes!” 
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Je kunt je unieke persoonlijkheid laten zien

in je huis. Bijvoorbeeld met bijzondere spul-

len of door gebruikte spullen een nieuwe

uitstraling te geven. 

Het GOED laat in haar winkels zien wat je met gebruikte spullen kunt. Door de hele

winkel zijn hier voorbeelden van te vinden. Ook op WWW.HETGOED.NL vind je 

verschillende tips. Zo kun je creatief zijn met kringloop. 

Anne-Marie de Haan en oma Maatkamp zijn tevreden klanten. Zij ervaren de winkel

als keurig en overzichtelijk en de medewerkers als attent, klantvriendelijk en service-

gericht.

Meer tips? Kijk ook op www.creatiefhergebruik.nl.

“We hebben Het GOED op internet gezien en zijn vanuit Rotterdam
naar Het GOED gegaan. Sindsdien zijn we vaste klanten.”

Anne-Marie de Haan 
en oma Maatkamp

Klanten Het GOED Schiedam
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Het GOED bestaat uit twee organisaties. 
Stichting Het GOED behartigt de werkgelegenheidsdoelstellingen. 

De milieu- en bedrijfseconomische doelstellingen 
zijn ondergebracht in Het GOED bv.  

Vanuit Het GOED bv bieden de formuleafdelingen Communicatie & Vormgeving,

Winkelinrichting, Start & Beheer en Finance & Control ondersteuning aan de vestigingen. 

De samenwerking tussen Stichting Het GOED en Het GOED bv is contractueel vastgelegd.  

Met Het GOED Participatie bv wordt deelgenomen in gezamenlijke ondernemingen. 

Partners hierbij zijn reinigingsdiensten (Rijnmond) of SW-bedrijven

(regio Eindhoven en in Drenthe).

Zo werkt Het GOED
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Er werkten bij Het GOED in 2010 gemiddeld 779 medewerkers

259 regulier loondienst

110 weekend-/vakantiekrachten

111 subsidiebanen

78 vrijwilligers

82 deelnemers

29 stagiaires

37 reclassering

62 sociale werkvoorziening

11 sociale aktivering
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Winkelomzet incl. BTW x € 1.000 2010 2009

Textiel € 3.830 € 3.669 
Klein huisraad € 2.687 € 2.512 
Meubilair € 2.727 € 2.736 
Boeken en platen € 1.452 € 1 . 401 
Elektrische apparaten € 1.530 € 1.548 
Overig € 368 € 349 

Totale omzet € 12.594 € 12.215 

Aantal klanten x 1.000 1.203 1.130 
Aantal vestigingen 20 19 



17.854 ton 
ingezamelde goederen 

= CO2 =

Dit (ver)werkt GOED
Kringloopbedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan 

het voorkomen van de schadelijke uitstoot van CO2

Door gebruikte goederen een tweede leven te gunnen, wordt minder afval verbrand en

hoeven minder nieuwe goederen te worden geproduceerd en ingevoerd. Dat scheelt

tonnen aan CO2. TNO ontwikkelde een methode om uit te rekenen hoeveel CO2 een

kringloopbedrijf met zijn werkzaamheden precies bespaart. 

Uit die rekenmethode blijkt dat met 1.000 kilo 

ingezamelde goederen ongeveer 1.000 kilo CO2-uitstoot wordt bespaard.

In totaal is door Het GOED 17.854 ton goederen ingezameld.
De hoeveelheid bespaarde CO2 is gelijk aan de CO2-uitstoot 
voor het verwarmen van 6.651 huizen gedurende één jaar.
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verwarmen 6.651 huizen 
gedurende één jaar
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Materiaalhergebruik (ton)

materiaal-
hergebruik

34% 

winkelverkoop
52%

restafval
14%

Oud papier 1.404 8%

WeB 1.370 8%

Oud ijzer 1.367 8%

Hout 1.632 9%

Overig 201 1%

34% materiaalhergebruik 5.994
52% winkelverkoop 9.296 +
86% totaal hergebruik                15.290
14% restafval                               2.564 +

100% totaal ingezameld 17.854 (ton)

Aantal inwoners in werkgebied 1.706.000
Inzameling per inwoner 10,5 kilo
Hergebruik per inwoner 9,0 kilo



De directie bedankt de medewerkers, bestuursleden, partners en klanten. 
Samen maken we ‘werk van hergebruik’. 

Bedankt!

KRINGLOOPWINKEL

Personalia
Per 31 december 2010

Directie
Willem van Rijn & Frans Schrijver

Ondernemingsraad
Frits Weustink (voorzitter)
Nanda Corbie
Peter Kuiper
Alex van de Born
Hedi van der Stouwe
Carina Peters (ambtelijk secretaris)

Raad van Commissarissen 
Dhr. A.E.J. Smidt
Dhr. H. Pals
Dhr. C. Fakkeldij

Bestuur Stichting Het GOED
Dhr. P. van der Brugge RA 
Dhr. A.F. Schrijver

Vestigingen Partners
Assen Alescon
Best Ergon
Boxtel WSD
Coevorden Alescon
Deventer
Eindhoven Ergon
Emmeloord Goedzooi BV
Emmen Alescon
Enschede
Geldrop Ergon
Hengelo Stichting Kringloop Het GOED
Hoogeveen Alescon
Leidschendam
Lelystad
Nijmegen
Roden Alescon
Schiedam Irado
Valkenswaard Ergon
Vlaardingen Irado
Zaanstad

Het GOED is lid van de Branchevereniging 
Kringloopbedrijven Nederland (BKN).

Het GOED is partner van MVO Nederland

Meer weten? WWW.HETGOED.NL  

Het GOED bv, Postbus 1134, 8300 BC  Emmeloord 
T (0527) 65 64 66  
E info@hetgoed.nl
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