
Stede Broec - In de totaal vernieuwde, uitgebreide Noppes 
Kringloopwinkel in Grootebroek is een sfeervolle winkel ge-
creëerd van maar liefst 4000 m².  Niemand minder dan Burge-
meester Goldschmeding van Gemeente Stede  Broec verrichtte 
vrijdag de officiële handeling. Daarbij was onder meer aan-
dacht voor Noppes’ toonaangevende, duurzame werkwijze op 
het gebied van mens en milieu, die regionaal op diverse werk-
gebieden succesvol is als  social enterprise.

Dat de sinds april aan de Grootebroekse Bedrijfsweg gevestigde 
Noppes Kringloopwinkel zo snel heeft weten uit te groeien tot 
een breed aanslaande succesformule, is mede te danken aan de 
unieke samenwerking tussen sociale werkvoorziening in regio 
West-Friesland WerkSaam (voorheen Op/Maat) en HVC Inza-
meling. Dit werd tijdens de officiële opening met nadruk be-
noemd, evenals de  aanwinst die Noppes voor Gemeente Stede 
Broec is wat betreft milieubewust, maatschappelijk en consu-
mentgericht denken én handelen. De inmiddels acht regionaal 
wijd verspreide Noppes-vestigingen staan daar dagelijks borg 
voor.

Afstand arbeidsmarkt
De burgemeester Goldschmeding vindt Noppes een zeer pro-
fessioneel opererende organisatie waar een mooi SROI wordt 
creëert voor de gemeente Stede Broec. Noppes biedt aan maar 
liefst 403 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk.  
Daarvan zijn er 123 in dienst bij de Noppes Stichtingen, 139 
zijn gedetacheerd vanuit de Werbedrijven (WerkSaam, IJmond 
Werkt! en Baanstede) waarmee Noppes samenwerkt. En last 
maar zeker niet least  bedankt de Burgemeester de 95 mede-
werkers die vanuit re-integratie trajecten en natuurlijk de 46 
vrijwilliger bij Noppes werken. Door een gevarieerd werkpalet 
kan Noppes altijd een passende werkplek bieden en werken de 
medewerkers in zo regulier mogelijke omstandigheden.  

Groei leidt tot CO2-besparing
Belangrijk gegeven hierbij is, dat uit onderzoek van TNO (mei 
2008) blijkt, dat kringloopbedrijvigheid een bijdrage levert 
aan de reductie van CO2-uitstoot. Elke ton ingezamelde goe-
deren komt ongeveer overeen met één CO2-ton; de jaarlijkse 
CO2- opname van maar liefst 50 bomen. Door de uitbreiding 

van Noppes Grootebroek wordt een substantiële hogere CO2-
reductie van ca. 1.350 ton verwacht in 2015 door het stimule-
ren van product- en materiaalhergebruik. Een mooi resultaat, 
mede gezien het streven van gemeentes om CO2-neutraal te 
worden.

Informatie met o.a. openingstijden, adressen en routebe-
schrijvingen: www.noppeskringloopwinkel.nl.

Noppes staat symbool voor succes is ’t West-Friese


