2018-2020

Beleidsplan Noppes Groep
Stichting Noppes Beheer
19-3-2018

Inhoud
Inleiding ............................................................................................................................................................................ 2
Geschiedenis ..................................................................................................................................................................... 3
Social Enterprise ............................................................................................................................................................... 3
Een Social Enterprise: .............................................................................................................................................. 4
Geld als middel, impact het doel ............................................................................................................................ 4
Doelstelling Noppes .......................................................................................................................................................... 5
Missie en visie ......................................................................................................................................................... 5
Missie ...................................................................................................................................................................... 5
Visie......................................................................................................................................................................... 5
Structuur ................................................................................................................................................................. 5
Kernwaarden........................................................................................................................................................... 5
Ondernemerschap .................................................................................................................................................. 6
Strategische doelen ................................................................................................................................................ 6
Omgevingsanalyse ............................................................................................................................................................ 8
Step-analyse ............................................................................................................................................................ 8
Conclusie STEP analyse ......................................................................................................................................... 14
Marktanalysemodel van Porter ...................................................................................................................................... 16
vijfkrachten analyse .............................................................................................................................................. 16
Conclusie VIJFKRACHTEN ANALYSE ....................................................................................................................... 19
SWOT analyse ................................................................................................................................................................. 20
swot-analyse ......................................................................................................................................................... 21
Conclusie SWOT-analyse ....................................................................................................................................... 21
Algemene vestigingseisen............................................................................................................................................... 22
Inkadering ............................................................................................................................................................. 22
Stakeholders en hoofddoelen ............................................................................................................................... 24
Strategische activiteiten op de hoofddoelen .................................................................................................................. 26
Bieden van werk, Professionele ontwikkeling van mensen .................................................................................. 26
Win-win samenwerking ........................................................................................................................................ 28
De avontuurlijk kringloop! .................................................................................................................................... 30
Inleiding begroting ..................................................................................................................................................... 34
Uitgangspunten..................................................................................................................................................... 34
Begroting Noppes Groep....................................................................................................................................... 35
Risico’s .................................................................................................................................................................. 37
Investeringsbegroting ........................................................................................................................................... 37
Liquiditeitsbegroting ............................................................................................................................................. 39
Financiële continuïteit .......................................................................................................................................... 39
Aanpak & planning ..................................................................................................................................................... 42

Strategisch plan Noppes 2018-2022, bijgesteld op 23 december 2019

Pag. 1

Inleiding
Noppes is een non-profit organisatie die als doel heeft het creëren van een tweede kans voor mens en
milieu. Er werken ca. 700 mensen, 431 fte waarvan 80% een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt.
Door de verandering in het sociale- en milieudomein als gevolg van de introductie van de
participatiewet en de circulaire economie vertaald door de regering in een milieu ambitie, zal er
mogelijk druk ontstaan op het huidige businessmodel van Noppes. Op gebied van milieu gaat het
nodigen gebeuren, met de ambitie van de regering om in 2050 geen afval meer te produceren. Wat
inhoud dat de afval keten wordt om gevormd van een lineaire keten naar een circulaire keten waarin
geen afval meer bestaat.
Noppes exploiteert 16 kringloopwarenhuizen in de randstad en werkt in deze regio’s nauw samen met
WerkSaam, Werkom, IJmond Werkt! en Ferm Werk, die allen in een Gemeenschappelijke Regeling in
opdracht van de gemeenten of dat gemeente zelf de uitvoering van de Participatiewet en de SW-wet
gaan uitvoeren. Met het streven een inclusieve werkomgeving waarin iedereen participeert en
meewerkt.
Circulariteit als kans voor kringloop-branche
Kringloopbedrijven willen onderscheidend blijven of worden. Het economische tij zit nu mee. Maar
men wil ook voor de lange termijn de bestaande uitdagingen trotseren. De transitie van een lineaire
naar een circulaire economie kan het businessmodel van de kringloop-branche voor een deel
veranderen. Hoe kunnen bedrijven dit inzetten als onderscheidende factor?
De kringloop-branche heeft de wind in de rug. Het vertrouwen en de koopbereidheid bij de consument
zijn hoog, en de bestedingen nemen toe. Bovendien steeg het aantal huizentransacties in 2017 met
12,6%. De kringloop-branche profiteert: de verkoopvolumes lagen vorig jaar 7,1% hoger dan in
dezelfde periode een jaar eerder. Zeer relevant, immers iedere verhuisbeweging zorgt er voor dat
mensen hun huisraad gaan opruimen.
Ook deze ontwikkeling biedt kansen voor Noppes, maar kan bij een verkeerde inrichting van het
businessmodel door de focus onterecht alleen te baseren op product-hergebruik en zonder een
vergoeding voor de diensten die worden levert, zullen de gevolgen desastreuse zijn om een sluitende
exploitatie te houden en dus het behoudt van sociale werkgelegenheid.
Noppes is samen met HVC opzoek naar een optimale inrichting en een gezonde marktpositie in de
grondstoffenketen van de circulaire economie (CE). Met het nieuw te ontwikkelen businessmodel kan
op een duurzame wijze de continuïteit van Noppes worden geborgd.
In 2017 heeft Noppes in verschillende sessies met het bestuur een nieuwe strategie ontwikkeld. Daarin
speelde ook die nieuwe kernwaarden: inclusief, duurzaamheid, ondernemerschap en plezier een hele
belangrijke rol. De nieuwe Missie spreekt ook meer tot de verbeelding. De sessies waren intensief maar
zeer waardevol voor Noppes en geven de toekomst kleur.
Ook in de komende jaren zal Noppes verder gaan met het professionaliseren van de organisatie.
Noppes zal blijven innoveren en ontwikkelen door goed te anticiperen op de externe ontwikkelingen
en te voorzien in de behoeften van klanten en andere belanghebbenden. Noppes wil een
toonaangevend kringloopbedrijf zijn en blijven op het gebied van sociaal ondernemen!
In 2017 heeft Noppes een prachtige kringloopwinkel geopend in Opmeer. Geheel volgens het NoppesConcept meer ruimte voor presentatie en meer beleving in de winkel. De winkel is wederom zeer goed
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ontvangen door publiek en het is merkbaar dat er steeds meer publiek op de winkels afkomt en vooral
ook dat de besteding in deze winkels hoger ligt. Noppes weet steeds meer publiek te trekken in 2019
met ruim 1 miljoen betalende klanten respectievelijk in Zaanstreek/Waterland 370K, Noppes WestFriesland 288K, Noppes IJmond 279K en Noppes Midden Holland 204K met een gemiddelde besteding
van respectievelijk € 8.79,- € 8,94, € 8,07 en € 10,24,- per betalende klant. Niet iedere klant vindt iets
van zijn gading en ruim 50% van de klanten komt met zijn tweeën of meer. Het werkelijke aantal
bezoekers is dan ook veel hoger

Geschiedenis
Voor de oorsprong van de Noppes Kringloopwinkel moeten we ruim twee decennium terug in de tijd;
de kringloopwinkel als bedrijfsonderdeel van Baanstede, de toenmalige Sociale Werkvoorziening in
Zaanstreek/Waterland en nu het huidige Werkbedrijf Werkom. Deze eerste Noppes Kringloopwinkel
opende in december 1998 zijn deuren. In 2018 zal Noppes op gepaste wijze haar 20 jarig bestaan gaan
vieren!
In 2008/2009 is de kringlooporganisatie verzelfstandigd en ondergebracht in twee stichtingen. Op deze
wijze werd aan de vernieuwing van de SW-wet uitvoering gegeven en de mogelijkheid gecreëerd om
mensen met een SW-indicatie in een reguliere werksituatie een dienstverband te bieden of te
detacheren vanuit het SW-bedrijf. Voor het merendeel van de mensen was een overstap naar een
private marktpartij, gezien hun afstand tot de arbeidsmarkt, niet mogelijk geweest.
De Noppes organisatie is na de verzelfstandiging sterk gegroeid naar 16 winkels, met een totale omzet
van ca. € 9.6 mln. en ca. 700 medewerkers . De jaarlijkse huurverplichtingen bedragen ca. € 2.1 mln.
In totaal wordt ca. 36.500m² oppervlakte geëxploiteerd waarvan ca. 26.600m² winkeloppervlakte is.
De totale materiaalstroom in tonnen bedraagt ca. 10.000 ton (prognose voor 2018). Gezien de huidige
omvang was het uiteindelijk noodzakelijk de organisatie/stichtingsstructuur hierop aan te passen. In
2014 is Noppes Beheer opgericht. Door de nieuwe bestuurlijke inrichting en stichtingsstructuur van
een centrale stichting (beheerstichting) en lokale stichting (werkstichting) is er meer afstand ontstaan
tussen het moederbedrijf en de Noppes Groep: per regio een werkstichting en de bestuurlijke invulling
wordt geregeld vanuit de beheerstichting. Gezien de grote veranderingen die in het kader van de
Participatiewet in het sociale domein plaatsvinden, was dit een logische en om het bestuurbaar te
houden ook een wenselijke ontwikkeling. Om de bestuurbaarheid te houden is het van belang dat er
een Raad van Toezicht komt. Waarbij de bestuurlijke rol bij de directie wordt belegt.

Social Enterprise
Noppes is een Social Enterprise pur sang. Noppes stelt zijn maatschappelijke missie voorop en heeft
geen winstoogmerk. Noppes focust zich op het creëren van maatschappelijke waarde voor mens en
milieu.
Social Enterprise NL hanteert de volgende (Europese) definitie:
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Een Social Enterprise:
Heeft primair een maatschappelijke missie: impact first!
1.
Realiseert dat doel als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert;
2.
Is financieel zelfvoorzienend, gebaseerd op handel of andere vormen van waardeuitruil en dus beperkt afhankelijk of onafhankelijk van giften of subsidies;
3.
Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd:
 winst maken mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie en
het vergroten van de maatschappelijke impact. Winstneming door eventuele
aandeelhouders is redelijk
 bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtig zeggenschap van alle
betrokkenen
 fair naar iedereen
 bewust van haar ecologische voetafdruk
 is transparen

Geld als middel, impact het doel
Social Enterprise is een organisatie die dezelfde doelstellingen kent als goede doelen, maar
hanteert tegelijkertijd de managementprincipes van de private sector, inclusief de behoefte om te
groeien en de mogelijkheid om een redelijk financieel rendement te behalen. Een Social Enterprise is
net als elke andere onderneming: het bedrijf levert een product of dienst en heeft een verdienmodel.
Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, maar een middel om de werkelijke missie te bereiken,
namelijk het creëren van maatschappelijke impact.

Positie tussen overheid, bedrijfsleven en goede doelen
Social Enterprise neemt een positie in tussen de overheid, commerciële bedrijven en charitatieve
instellingen en vormt zo een nieuwe sector. Social Enterprise onderscheidt zich van traditionele
commerciële bedrijven omdat zij haar maatschappelijke missie boven financiële doelen heeft gesteld.
Commerciële bedrijven zijn daarom zelden een Social Enterprise, ook al willen zij vaak in hun processen
zo min mogelijk schade toebrengen (MVO) en streven zij er vaak naar om een bijdrage te leveren aan
een betere wereld. Primair streven commerciële bedrijven een financieel doel na en zal
winstmaximalisatie altijd boven de maatschappelijke missie worden geplaatst. Voor een Social
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Enterprise is de winst een middel, geen doel. Dat is om de maatschappelijke impact zo groot mogelijk
te laten zijn.

Doelstelling Noppes
Noppes heeft zijn missie als Social Enterprise als volgt verwoord:
er moet een balans zijn tussen mens, milieu en rendement. In een
voor de kringloop branche dynamische tijd zal Noppes haar weg
zoeken om op een duurzame wijze een stabiele
bedrijfseconomische basis te behouden. Noppes streeft ernaar
om in een optimale personele bezetting de medewerkers naar
arbeidsvermogen te betalen. In de business case zal een
toelichting worden gegeven hoe Noppes dit als organisatie denkt te gaan bereiken.
Missie en visie
Werkgelegenheid, circulaire economie & duurzaamheid en het belang van een professionele
bedrijfsvoering vormen de rode draad van de ontwikkelingen waar Noppes mee te maken heeft. Deze
vormen dan ook de basis voor de koers 2018-2020 en leiden hiermee tot een hernieuwde missie en
visie van Noppes:
Missie
Noppes is een professionele kringlooporganisatie die staat voor een circulaire economie en een
inclusieve werken. Noppes maakt werk van de circulaire economie in een inclusieve-, professionele
werkomgeving
1. Noppes is allereerst een professionele organisatie die kringloopwarenhuizen exploiteert die
gekenmerkt worden door een professionele bedrijfsvoering, continuïteit, transparantie,
financiële onafhankelijkheid en die voldoen aan wettelijke normen.
2. Noppes is een ketenpartner in de circulaire economie door het leveren van een substantiële
bijdrage aan het stimuleren van product- en materiaalhergebruik.
3. Noppes is een ketenpartner voor een inclusieve werkomgeving en creëert maatschappelijke
participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Visie
Noppes heeft een positieve impact op mens en milieu en levert daarmee een grote bijdrage aan de
samenleving. Het is voor Noppes van groot belang dat deze impact zichtbaar is.
Structuur
Sociale onderneming die optimale balans zoekt tussen mens, milieu en financieel rendement.
Kernwaarden
Noppes wil graag vangnet en trampoline zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
(functiebeperking), door ze in een stimulerende omgeving te laten werken en zich zo te ontwikkelen.
Er is ruimte voor zelfontplooiing, gebaseerd op vertrouwen, gelijkwaardigheid, plezier, openheid en
trots (fouten maken mag). Uitgangspunten vormen de positieve punten van de mensen en het kijken
naar de mogelijkheden van iemand om die gezamenlijk verder te ontwikkelen. Op een competitieve
manier worden medewerkers gestimuleerd een stapje verder te gaan. Om betrokkenheid te

Strategisch plan Noppes 2018-2022, bijgesteld op 23 december 2019

Pag. 5

vergroten, wordt tijdens het werk zoveel mogelijk de relatie gelegd tussen inspanning en resultaat. Op
deze wijze wil Noppes voor zowel voor het milieu als voor mens een duurzaam resultaat behalen.
Ondernemerschap
De Noppes organisatie wordt op een professionele manier geleid waarin ondernemerschap cruciale
rol speelt.
Strategische doelen
De speerpunten van Noppes voor 2018-2020 zijn:
1. Professionele ondernemende kringlooporganisatie
2. Bijdragen aan een inclusieve samenleving
3. Bijdragen aan een circulaire economie

Inclusieve werkomgeving
Allereerst betreft het onderwerp inclusieve samenleving, eigenlijk een duurwoord dat iedereen
meedoet. Noppes biedt een inclusieve werkomgeving aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, door het meedoen, krijgt iemand vertrouwen en ontwikkeld zich. Dit is een belangrijke
doelstelling van Noppes. Middels professioneel opgezeten kringloopwinkels creëert Noppes optimaal
betaalde banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast ook zoveel mogelijk
werkervaringsplaatsen, waarmee mensen een stap kunnen maken naar een betaalde baan. Dit geldt
ook voor stageplaatsen voor VMBO maatschappelijke stage en MBO-niveau 1 en 2. Noppes streeft er
ook naar om vrijwilligers, die gemotiveerd zijn en vinden dat ze niet thuis moeten zitten, een stap te
laten maken ten aanzien van werk. Voor vrijwilligers die de doelen van Noppes ondersteunen en/of
een bepaalde expertise op de werkzaamheden van Noppes biedt Noppes ook plek. Noppes wil bovenal
drempelloos zijn, zowel letterlijk als figuurlijk!

Bijdrage aan de circulaire economie
Werk maken van
Met ‘werk maken van circulaire ’ zet Noppes in op het realiseren van de missie. Zo stopt Noppes niet
met alleen hergebruik van product maar gaat ze een stap verder door ook materialen terug te winnen
en zo min mogelijk restafval te creëren. Daarnaast door klantvriendelijkheid en aantrekkelijkheid van
winkels probeert Noppes zoveel mogelijk te verkopen en daarmee meer banen te creëren. Maar
uiteraard is ook letterlijk bedoeld dat er betaald werk wordt gemaakt (gegenereerd) binnen de
circulaire economie als sociaal onderneming.
Milieu
Noppes bevordert zo veel mogelijk hergebruik van goederen. Daarmee wordt verspilling voorkomen.
Indien producthergebruik niet realiseerbaar is, streeft Noppes materiaalhergebruik na. Het materiaal
en producthergebruik worden op overzichtelijke wijze per winkel gepresenteerd in een massabalans.
Duurzaam
Duurzaam door betaald werk of werkervaring maar ook duurzaam door het bieden van hergebruik en
een langere levensduur van producten. Ook kijkt Noppes daar waar mogelijk naar duurzame
bedrijfsmiddelen zoals auto’s, verlichting en verwarming.
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Professionele ondernemende kringlooporganisatie
Ondernemen
Noppes wil kansen pakken om haar missie verder gestalte te geven door deze kansen op een
ondernemende manier te vertalen naar haar business. Ook zoekt Noppes voortdurend naar manieren
om te innoveren op gebied van kringloop
Werkgebied
Het werkgebied van Noppes betreft de hele Randstad. Primair op de regio’s waar Noppes al actief is
en secundair op de overige gebieden
Werk
De participatiewet zet in op minder regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Door de
participatiewet, van kracht sinds januari 2015, komen er meer mensen in de ‘kaartenbak’ van de
gemeente. Voor deze mensen zullen de gemeenten een vaste of tijdelijke plek zoeken. Hiertussen
zitten mensen die gebaat zijn bij de ondersteuning en begeleiding van Noppes middels trajectplekken.
Verder ziet Noppes dat de nieuwe Participatiewet kansen biedt voor mensen met beperkingen. Naast
de participatie arbeidsplaatsen blijft de ‘oude’ Wajong en WSW een doelgroep waarvoor Noppes zeer
geschikt is als werkgever. Noppes is laagdrempelig en de werkprocessen zijn geschikt voor mensen
met lagere loonwaarde en zeer geschikt om mensen op te leiden en werkervaring op te laten doen. De
mogelijkheid om mensen via Noppes te laten doorstromen naar betaald werk is iets waar meer
mogelijkheden liggen.
Kringloop
De groep mensen die de weg naar de winkels weet te vinden, groeit. Noppes ziet een toename in
kwaliteit en kwantiteit van de spullen die mensen en bedrijven wegdoen. Ook neemt de
bewustwording nog steeds toe ten aanzien van duurzaamheid en het belang daarvan. Wel is het zo dat
de circulaire economie er op langere termijn voor kan zorgen dat afvalbedrijven de recyclestromen
buiten de kringloop houden. Ook bijvoorbeeld ketens als C&A, H&M en Ikea houden zich
tegenwoordig bezig met inzameling van gebruikte goederen, dit gaat ook vaker gebeuren. Noppes ziet
kansen om nieuwe winkels te openen en uit te breiden in activiteiten zowel door overname als wel
door het opzetten van nieuwe winkels. Ook ziet Noppes door te groeien de kans om samenwerking te
zoeken met dit soort grote winkelbedrijven om ze daarin te ontzorgen.
Innovatie middels doorlopende leerlijn
De komende jaren zal er dus veel veranderen rondom personele regelingen. Noppes kan een grotere
rol spelen en meer arbeidsplaatsen bieden bij kringloopactiviteiten een mooie pallet aan werksoorten
en doorstroom mogelijkheden naar een betaalde baan elders.
De verwachting is dat Noppes minder mensen voor onbepaalde tijd in dienst neemt (dus wel voor
bepaalde tijd) en dat de doorstroming juist toe neemt (met aansluiting op regulier werk). Bijvoorbeeld
door (betaalde) werkervaringsplaatsen voor Wajong of gemeente. Daaraan gekoppeld wil Noppes ook
opleidingen bieden. Dit is als het ware een doorlopende leerlijn waarbij mensen vanuit een
uitkeringssituatie via Noppes en met een opleiding naar een reguliere werkplek doorstromen.
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De Scope in de grondstoffenketen van de circulaire economie
De mogelijkheden om veranderingen teweeg te brengen met impact zijn legio in het circulaire denken.
Een manier om daar gestructureerd naar te kijken is om het 10-R-model in te zetten en de mogelijke
impact van de circulaire fase te overzien. Het 10-R-model is ontworpen door Prof. Dr. J. Cramer en is
een sterk gedetailleerde versie van de Ladder van Lansink. Het beslaat de volgende elementen:

Positie Noppes in de grondstoffenketen

figuur 1 10-R-model

Qua positionering in het 10-R-model neemt Noppes een positie in vanaf “re-use” tot en met “repurpose” en alles daartussen

Omgevingsanalyse
Step-analyse
Motivatie
De huidige marktomstandigheden van Noppes zoals omschreven in de inleiding maken een nadere
beschouwing van de omgevingsfactoren essentieel. De politieke dynamiek is bepalend voor de
toekomstige ontwikkelingen binnen de scope van het sociale domein. Politiek heeft veel invloed op de
sector en indirect ook op de Noppes organisatie. De te verwachten dynamiek vraagt mogelijk om
hernieuwing/herziening van het strategisch beleid om zo ook in de nabije toekomst succesvol te
blijven.
Ook op milieu gebied gaat het nodigen gebeuren, met de ambitie van de regering om in 2050 geen
afval meer te produceren. Wat inhoud dat de afval keten wordt om gevormd van een lineaire keten
naar een circulaire keten waarin geen afval meer bestaat, maar een grondstofketen. En voor de
kringloopbranche hierin een positie te behouden of te verwerven.
Markt: streven naar duurzame groei zonder winstoogmerk.
Korte beschrijving van de theorie
STEP is een afkorting voor sociale, technologische, economische, politieke factoren. Het is een middel
waarmee een beeld verkregen kan worden van de externe (macro) omgeving waarin een organisatie
actief is. Inzicht in de externe omgeving van een organisatie is van belang om effectief gebruik te
maken van de kansen en bedreigingen, veroorzaakt door het landschap waarin een onderneming
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opereert. Afstemmen van het strategisch beleid op de bevindingen van de STEP-analyse, stelt een
onderneming in staat om succesvol actief te zijn in haar omgeving.

Toepassing
Sociaal Maatschappelijk:
Sociaal maatschappelijke factoren spelen een steeds
grotere rol en hebben invloed op de organisatie. Er is een
toenemende behoefte aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO). Het is goed voor het imago van een
bedrijf om maatschappelijk te ondernemen en dit ook uit te dragen. In het sociale domein speelt bij
aanbesteding social return on investment (SROI) een steeds grotere rol. Nu nog worstelen veel
organisaties met hoe de maatschappelijke impact gemeten kan worden. TNO heeft hiervoor het PSOtool1 ontwikkeld waarin in verschillende gradaties de maatschappelijke waarde wordt uitgedrukt.
Kanttekening is echter dat niet alle gemeenten deze tool erkennen en het beperkte aantal gradaties
om je als social firm te onderscheiden.
Een andere trend is dat mensen steeds meer haast hebben: alles moet snel. Veel bedrijven spelen
hierop in door de verkopen ook via het internet te doen. Dit bespaart mensen geld en tijd. Zo vervullen
zij een van de vele behoeftes van het winkelend publiek.

1

http://www.pso-nederland.nl/
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Technologisch:
De bedrijfscloud is volgroeid en kan aanzienlijke voordelen verschaffen. Investeringen worden
drastisch gereduceerd. Bedrijfsefficiëntie wordt verbeterd, betere rentabiliteit wordt gecreëerd.
Cloud-diensten zullen bedrijven krachtige nieuwe mogelijkheden bieden om arbeidstaken gemakkelijk
te verplaatsen tussen bedrijfs-datacenter en de Cloud naar keuze. Daarnaast noemen zij
“Dienstverlening op maat”. Wel spelen veiligheidsrisico’s een steeds grotere rol. De wetgeving heeft
dit onderkent en hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gemaakt waar
medio mei 2018 alle organisaties moeten voldoen.
Het is mogelijk gemaakt om steeds veiliger aankopen te doen op het internet. De mensen krijgen er
ook steeds meer vertrouwen in en het kost gewoon veel minder tijd en geld. Je hebt bijvoorbeeld geen
vervoerskosten, je kan het meeste gratis retour sturen. Dit heeft gezorgd voor een explosieve stijging
van aankopen via het internet, vooral onder jongeren. Het nieuwe werken en BYOD (Bring Your Own
Device) gaat hand in hand met Het Nieuwe Werken. Medewerkers krijgen tegenwoordig meer vrijheid
om hun werktijden en hun werkplek zelf te kiezen. Het is bedoeld om slimmer, efficiënter en
effectiever werken te stimuleren, zodat de medewerker zich goed voelt en daarnaast ook nog extra
productief is. Deze vrijheid in werktijden en werkplekken wordt bij BYOD ook doorgetrokken in
technologische vrijheid. Medewerkers kiezen graag de apparatuur die het beste bij hen past, waardoor
de tevredenheid en de productiviteit stijgen.
In de Retail branche zijn er grote online spelers en fabrikanten die rechtstreeks aan de eindgebruiker
leveren. Een omnichannel-aanpak is nog niet op grote schal toegepast in de kringloopbranche,
consumenten oriënteren zich steeds vaker eerst via internet.
Economisch:
Een onderwerp wat in de kringloop-branche vaak de revue passeert, is circulariteit. En is de transitie
van een lineaire naar de circulaire economie erg relevant voor het kringloopbusinessmodel. Oftewel:
naar een economie waarin men waardevernietiging minimaliseert, en het gebruik van producten
maximaliseert. Van verbruik, naar ‘delen’ en hergebruik. Economische en demografische factoren
liggen aan de oorsprong van de roep om een circulaire economie. De wereldbevolking groeit, de
welvaart ook. De stijgende vraag naar goederen is tot nu toe opgevangen met de beschikbaarheid aan
grondstoffen, fossiele energie en technologische innovatie. Uit onderzoek van Global Footprint
Network blijkt echter dat deze factoren uitgeput raken bij de huidige consumptie- en
productiepatronen. De Nederlandse regering richt zich dan ook voor 2050 op een volledige circulaire
economie, om onze planeet op ook termijn leefbaar te houden.
Van verbruik naar delen en hergebruik
De verantwoordelijkheid die het bedrijfsleven, de overheid, andere stakeholders, en consumenten
nemen op het gebied van circulariteit, heeft ook op de kringloop-branche invloed. Immers: de huidige
– lineaire – economie gaat grotendeels over naar circulariteit.
Bedrijven binnen waardeketens sturen bewust op veroudering van producten, om
vervangingsverkopen te stimuleren. Door korte levenscycli en slechte repareerbaarheid van
producten, worden in de lineaire economie veel producten weggegooid.
Product-dienstsystemen
Hoe vertaal je circulariteit concreet naar het bedrijfsleven?
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Voor Retail-bedrijven gaat het bijvoorbeeld om levensduurverlening van producten (bijvoorbeeld via
de verkoop van tweedehands-artikelen), deelplatforms (denk aan Peerby).
Maar ook aan product-dienstsystemen. Hiervan zijn al interessante voorbeeld, bijvoorbeeld in de b2bmarkt. Zo huurt vakantieparken-exploitant Landal bedden van Auping. Deze fabrikant blijft eigenaar
van de bedden en de bijbehorende grondstoffen, en kan daardoor betere kwaliteit garanderen zorgen
voor een langere levensduur van de producten. Om dezelfde reden heeft ABN AMRO in het kersverse
gebouw Circl een lift die niet in eigendom van de bank is, maar die huren ze van een liftenleverancier
Mitsubishi. De bank betaalt daarbij voor het aantal ‘verticale bewegingen’.
Duurzaamheid speelt rol bij aankoop
Duidelijk is dat de maatschappelijke druk om iets te doen om de transitie naar een circulaire economie
te helpen, toeneemt. Ook onder consumenten lijkt het begrip draagvlak te hebben. Dat bijna de helft
van consumenten aandacht heeft voor ‘duurzaamheid’ bij een aankoop, is een belangrijke indicator
daarvoor.
Producten slim verhuren kan een manier zijn om op in te spelen op circulariteit. Een verhuurbedrijf als
Boels zet hier bijvoorbeeld flink op. Directeur Pierre Boels gaf onlangs in de NRC impliciet aan dat men
de kwaliteit die men levert daarbij als onderscheidende factor ten opzichte van deelplatform Peerby
ziet. “Ga gewoon naar iemand die professioneel verhuurt, dan weet je ook zeker dat je goede spullen
meekrijgt”, stelde hij daar. Hoewel ook deelplatformen kansrijk kunnen zijn, is die professionaliteit
inderdaad een manier waarop bedrijven zich van hen kunnen onderscheiden.
Natuurlijk leent niet elk product zich voor verhuur. Daar zouden eventuele circulaire kansen meer
liggen in andere factoren, zoals het faciliteren van eigen deelplatformen
Het aantal transacties op de woningmarkt nam in 2017 t/m augustus met maar liefst 17% toe, mede
door de lage hypotheekrente. De woningmarkt is een zeer belangrijke indicator voor de woonwinkels
en dus ook voor de kringloop-branche. Bij een toename van de verkopen van woningen ontstaat er
bijvoorbeeld
meer
vraag
naar
vloeren,
meubilair
en
andere
woonartikelen.
Keukenwinkels realiseerden in de eerste helft van het jaar een groei van ruim 16%. Voor 2018
verwachten we wel dat de groei van de huizenmarkt tempert of stagneert.
Ook de stijging van de particuliere consumptie in ons land helpt de sector. Er worden meer non-foodproducten verkocht. In 2017 is een stijging verwacht van 2,2%. Er is weer sprake van economische
groei in Nederland.
De besteding aan duurzame consumptiegoederen is licht toegenomen. Er is een grote omzetstijging
via internet. Dit betekent een verschuiving van de retail sales naar het internet; in 2010 nog 6% en de
verwachting is dat dit zal oplopen naar ca. 14% in 2020.
Doorbraken in kleding, schoenen en speelgoed dragen fors bij aan de groei van webshops. In 2017 lag
het online aandeel naar schatting op ruim 14%. Het ging echter niet overal even snel. Pas na een lange
aanloop komt online boodschappen doen in beweging. Verder worstelt het online kanaal met het
verdienmodel. Omzetgroei gaat vaak voor winst. Het totale online aandeel in de detailhandel stijgt
naar verwachting door tot 25% in 2025. In de kringloopbranche is dit nog nihil.

Strategisch plan Noppes 2018-2022, bijgesteld op 23 december 2019

Pag. 11

De laatste jaren is door de technologische- en economische ontwikkelingen een overschot aan
winkelpanden ontstaan.
Politiek:
Door het steeds schaarser worden van grondstoffen en het toegenomen milieubewustzijn, is afval
steeds meer geld waard geworden. Gemeenten zien deze ontwikkelingen en gaan via hun algemene
plaatselijke verordening (APV) de afvalmarkt mogelijk reguleren om zo grip te krijgen op deze
geldstromen. De eerste aanbesteding voor kringloopactiviteiten zijn er al bij verschillende gemeente
geweest . Het kabinet heeft het concept van de circulaire economie vormgeven in een Landelijk
Afvalbeheer Plan (het zogenaamde LAP). Kringloop-branche heeft hierin ook positie gekregen een
erkenning de belangrijke bijdrage die de kringloop-branche levert bij het tot stand brengen van de
circulaire economie. Niet iedere gemeente ziet in hoe belangrijk het is om een (afval-)vergoeding te
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betalen aan kringloopwinkels voor de tonnen afval die, door tussenkomst van deze winkels, vermeden
worden. Deze situatie wordt nog verergerd doordat sommige gemeenten de verwijdering van
lucratieve stromen, zoals textiel aanbesteden of in het ergste geval zelf ter hand nemen. Het inzicht
ontbreekt kennelijk dat hierdoor het draagvlak voor de financiering van sociale arbeid minder wordt,
waardoor elders in de gemeentebegroting een nog groter tekort zal ontstaan dan het eventuele
voordeel van de aanbesteding c.q. zelfwerkzaamheid.
Het milieu bewustzijn is de laatste jaren steeds groter geworden. Onder druk van de publieke opinie
worden steeds hogere eisen gesteld door de overheid op het gebied van de natuur en ons milieu.
Gemeenten hebben in opdracht van het Landelijk Afvalstoffen Plan (LAP2) op het gebied van
duurzaamheid en materiaalhergebruik, hun milieuambities verwoord in het klimaatakkoord2. Afval is
waardevol. Weggooien is geen optie meer, daarover zijn we het allemaal eens. Daarom hebben we
ons in Nederland ten doel gesteld om in 2020 nog maximaal 100 kilo restafval per persoon te
produceren én 75% van ons afval opnieuw te gebruiken. Een ambitieuze doelstelling, die gezamenlijke
actie vereist. Door het scheiden van afval, het verminderen van CO2-uitstoot en het gebruik van
‘openbare ruimten’ (de omgeving). Wanneer een bedrijf goede zorg biedt voor het milieu kan dit
positief uitpakken.
De regering heeft het sociale domein ook gedecentraliseerd afgelopen jaren. Achterliggende motivatie
hiervoor is enerzijds financieel, er moet namelijk bezuinigd worden, en anderzijds het streven naar een
meer geïntegreerde zorg. Dit heeft geleid tot een ontschotting van de onderkant van de arbeidsmarkt
en is geborgd in de participatiewet; decentralisatie van een deel van de AWBZ en decentralisatie van
de Jeugdzorg naar gemeenten. Gemeenten stonden cq staan voor een reusachtige, bijna tegenstrijdige
opgave: enerzijds al deze activiteiten integreren in de bestaande bedrijfsvoering met minder geld dan
voorheen beschikbaar was, en tegelijkertijd dezelfde kwaliteit van zorg blijven leveren. Met de nieuwe
Participatiewet,3 die oorspronkelijk beoogde de onderkant van de arbeidsmarkt te ontschotten, wil de
overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Met het streven de
overheidstaken steeds meer te decentraliseren, krijgen gemeenten een steeds grotere rol en meer de
regie over de maatschappelijke participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Het is mogelijk dat de SW-bedrijven deze taak gedelegeerd krijgen en in toenemende mate het gehele
scala aan groepen mensen met een afstand tot arbeidsmarkt gaan bedienen: WSW4’ers, Wajongers en
WWB5’ers. De SW-subsidie zal de komende jaren worden afgebouwd van ca. € 26.000 naar ca. € 22.000
per eenheid.
De veelbesproken quotumregeling is in een afspraak vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten. In 2016 hebben overheidswerkgevers te weinig arbeidsgehandicapten in dienst
genomen en het afgesproken aantal banen is niet gehaald. In plaats van de beoogde 6500 banen zijn
er 3600 banen gerealiseerd. Daarom wordt vanaf 1 januari 2018 de quotumregeling actief. De
quotumregeling die het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten verplicht moet stellen bij
werkgevers geldt vanaf 1 januari 2018. Het oorspronkelijke plan, waarbij werkgevers minimaal 5%
arbeidsgehandicapten in dienst moesten nemen, is daarmee niet gelukt en maakt plaats voor een
regeling waarbij werkgevers er samen voor zorgen dat meer gehandicapten aan het werk komen.

2
3

5

(ladder van Lansink: preventie, hergebruik, verbranding, storten)
http://www.vngmagazine.nl/nieuws/6135/participatiewet-vervangt-werken-naar-vermogen
4
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Wet werk en bijstand (Wwb)
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De quotumregeling houdt in dat er per overheidswerkgever, waaronder gemeenten, wordt bekeken
of deze voldoende banen heeft gerealiseerd en aan de verplichting heeft voldaan. Voor 2018 is het
quotumpercentage vastgesteld op 1,93. Dat percentage geeft aan hoeveel werknemers uit de
doelgroep een werkgever in dienst moet hebben om aan de banenafspraak te voldoen en stijgt ieder
jaar tot 2023. Dit geldt alleen voor overheidswerkgevers die 25 of meer werknemers in dienst hebben.
Dat aantal wordt uitgedrukt in verloonde uren. UWV zal vaststellen welke werkgevers onder de
regeling vallen en verstuurt in het eerste kwartaal van 2018 bericht hierover.
Conclusie STEP analyse
Circulariteit uiteraard is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Het is absoluut een complexe uitdaging om
een duurzaam kringloopbusinessmodel. Een plotselinge rigoureuze omslag kan ook gevaarlijk zijn, dit
kan beter gefaseerd om geen werkgelegenheid verloren te laten gaan. Voor ons is dit een uitdaging.
Een meer circulair businessmodel te ontwikkelen kan belangrijkste pijlers onder financiering raken.
Uiteraard is de bestendigheid van het business- en verdienmodel, voor ons zeer belangrijk, waar we
ook nadrukkelijk kijken hoe we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op een duurzame wijze
kunnen invullen.
Noppes krijgt in meerdere mate met de invoering van de Participatiewet te maken. Enerzijds door de
uitstroom van SW-medewerkers, gemiddeld 5% per jaar. De instroom in de WSW is dus gestopt met
ingang van 1 januari 2015. De rechten en plichten van huidige SW-werknemers met een dienstverband
(peildatum 31 december 2014) blijven in stand. Door de ontschotting zal een bredere doelgroep
ontstaan waaruit Noppes mensen kan werven. Mocht door de invoering de mogelijkheid van instroom
vanuit de werkbedrijven (vroeger SW-bedrijven) van nieuwe medewerkers stagneren of de
loonsubsidie verder worden afgebouwd, dan zal Noppes kijken welke andere mogelijkheden er
ontstaan in het sociale domein: bij ketenpartners, werkpleinen en/of vrijwilliger-centrales. Dit zal ook
een cruciale rol spelen bij het verder ontwikkelen van de groeistrategie.
De quotumregeling die het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten verplicht stelt, waarbij
werkgevers minimaal 5% arbeidsgehandicapten in dienst moesten nemen. Werkgevers moeten er
samen voor gaan zorgen dat meer arbeidsgehandicapten aan het werk komen. Het e.e.a. is vastgelegd
in het sociaal akkoord (pdf). Voor de Kringlooporganisatie een interessante ontwikkeling en de moeite
waard om te onderzoeken of zij de invulling van het quotum van andere bedrijven kan verzorgen, voor
een financiële compensatie. Als een werkgever niet voldoet aan het quotum volgt een heffing van
5000 euro per niet ingevulde baan. Een baan is in dit geval 25,5 verloonde uren per week.
Arbeidsplaatsen met minder uur? Ook die tellen naar rato mee. Die heffingen worden trouwens nog
niet in 2018 opgelegd. Dat gebeurt pas voor het eerst in 2019 over datzelfde jaar, waardoor de eerste
boetes mogelijk pas in 2020 volgen. Hierdoor krijgen werkgevers de tijd om in 2018 het aantal banen
nog in te vullen naar het quotum.
Goed om te weten: gemeentelijke werkgevers hebben als taak om 2.625 banen tot en met eind 2018
te creëren. Tot en met 2023 zijn dat er trouwens 5.250. Als er in 2018 door overheidswerkgevers
collectief wordt gezorgd voor voldoende banen, dan stopt de regeling en gaat de banenafspraak weer
gelden.

De circulaire economie waarin ten doel gesteld om in 2050 geen restafval meer te hebben en al ons
afval opnieuw te gebruiken is een ambitieuze doelstelling. Waarbij kringloopactiviteiten met
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producthergebruik zoveel mogelijk kan stimuleren, met kringloopwinkels die een brede doelgroep
aanspreken en door bronscheiding materiaalhergebruik realiseert. Een mooie kans om als
kringloopbedrijven die zorgen dat ze binnen een regio een vast onderdeel zijn in de afvalketen middels
dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Met het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt SROI gerealiseerd, welke een belangrijk onderdeel zullen
worden bij de gunning van aanbestedingen.
In dat verband presteert Noppes al behoorlijk door ca. 5 miljoen kilo goederen per jaar in hun winkels
te verkopen, waardoor deze goederen (nog) niet als afval in de verbrandingsoven terecht komen.
Het aanbod van spullen neemt toe in een hoogconjunctuur, en daarmee verkoop in de
kringloopwinkels. De groeimogelijkheden van een winkel blijven echter wel afhankelijk van voldoende
en de kwaliteit van het aanbod. De tendens van de afgelopen jaren is dat het publiek over het
algemeen meer koopt in kringloopwinkels. Tweedehands wordt breed geaccepteerd als een goedkoop
alternatief. Noppes kan internet niet langer negeren en zou ook kringloopgoederen via het internet
moeten gaan verkopen. Een omnichannel-aanpak zal dan uiteindelijk voor kringloopwinkels ook
noodzakelijk worden, om aan de behoeften consumenten te voldoen die zich steeds meer via internet
oriënteren. Vooral om een jonger publiek aan ons te binden.
Dit bespaart mensen en Noppes geld en zo vervullen wij weer een van de vele behoeftes van de
winkelende klanten op 24/7 basis.
De fysieke Noppes kringloopwinkels zijn zeer in trek, gezien de jaarlijkse omzetgroei. Door een
combinatie te vinden van de fysieke- en internetwinkel kan op deze ontwikkeling worden
geanticipeerd. Kringloopwinkels zijn echter wel gevoelig voor de publieksopinie. Over het algemeen
moet worden gesteld dat het publiek spullen aan de kringloopwinkels schenkt vanuit de perceptie dat
er iets goeds mee gebeurt. Dit moet dan ook zorgvuldig bewaakt worden en zichtbaar zijn.
Afval wordt als grondstof gezien en is per definitie geld waard waardoor ook de gemeenten wil
profiteren van deze ontwikkelingen. Noppes moet zorgen dat haar sociaal-maatschappelijke
meerwaarde door bewustwording bij de gemeente wordt erkend. Het is steeds belangrijker om het
politieke speelveld in de gaten te houden en daarin de verbinding te zoeken met strategische
stakeholders. Sympathie van het publiek, de gemeenten en positieve PR is hiervan belang. Oftewel, er
moet meer de nadruk liggen op bewustwording van de impact van kringloopactiviteiten van
bestuurders en gemeenteraadsleden. Noppes is op dit vlak al actief maar zou dit op een veel zichttastbare wijze kenbaar moeten maken. Uiteindelijk moet de erkenning bij gemeente leiden dat er met
betrokken gemeenten DVO’s worden gesloten om via die weg de positie in de grondstoffenketen te
waarborgen. We overwegen hiervoor een accountmanager aan te trekken, die op projectbasis kan
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zorgen voor de verbinding en dat er DVO’s worden gesloten. Het beheer komt daarna bij de
regiobedrijfsleiders weer te leggen.

Door samen met onze strategische partners (HVC en/of gemeente) te kijken naar de mogelijkheden
van het PSO tool. De PSO weegt indirecte sociale bijdragen ook mee, indirecte bijdragen zijn gericht
op inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning. Het meewegen van de
indirecte bijdrage is bedoeld om ‘socialer ondernemen’ in de keten te stimuleren en is geen verplicht
onderdeel van de PSO. Bijkomend voordeel is dat bedrijven die zelf weinig mogelijkheden hebben om
mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in te zetten, ook een erkenning kunnen krijgen. Door
de technologische ontwikkelingen en het economisch klimaat is de onroerendgoedmarkt onder druk
komen te staan. Dit heeft de onderhandelingspositie van huurders sterk verbeterd. Er is veel ruimte
om te onderhandelen over de huurcondities, vooral voor organisaties als de onze die met een bewezen
concept werken.

Marktanalysemodel van Porter
vijfkrachten analyse
Motivatie:
De Noppes Groep met inmiddels 16 kringloopwinkels en een kledingsorteercentrum is in 4 regio’s
opgedeeld, welke gekoppeld is aan het verzorgingsgebied van de entiteit waaronder de vestigingen
vallen. Deze combinatie, de spreiding in het verzorgingsgebied en de nauwe samenwerking met
ketenpartners, geeft Noppes een voorsprong op haar concurrenten. Noppes heeft de ambitie om de
komende jaren verder te groeien. Het Vijfkrachtenmodel van Porter (1980) geeft een goede indicatie
van de relatieve aantrekkelijkheid van een bedrijfstak. Met dit model kan worden bepaald in welke

Strategisch plan Noppes 2018-2022, bijgesteld op 23 december 2019

Pag. 16

mate de huidige strategie van Noppes is afgestemd op de aantrekkelijkheid (winstpotentieel) van de
markt. Met deze marktanalyse wordt meer inzicht verkregen in het mogelijke behoud van
concurrentievoordeel voor Noppes. Ook zou deze analyse door Noppes gebruikt kunnen worden als
onderdeel van een marketingplan.

Korte beschrijving theorie
De marktanalyse heeft als doel het winstpotentieel van een markt, ofwel bedrijfstak, te bepalen. In
elke bedrijfstak wordt, volgens Porter (1980), dit potentieel beïnvloed door vijf factoren die hij
'krachten' noemt. De gezamenlijke kracht van deze vijf krachten bepaalt het uiteindelijke
winstpotentieel van de bedrijfstak. De krachten en daarmee de kans op winsten lopen per bedrijfstak
sterk uiteen.
De vijf krachten zijn:






De macht van leveranciers;
De macht van afnemers;
De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn;
De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt;
De interne concurrentie van spelers op de markt.

Toepassing:
Leveranciers:
Het is steeds meer vanzelfsprekend geworden dat mensen overtollige herbruikbare goederen
aanbieden aan de kringloopwinkel. Door het positieve imago en de sociale doelstellingen van Noppes
wordt dit ook aan de kringloopwinkels gegund. Mensen doen deze goederen weg omdat het
bijvoorbeeld niet meer past in de inrichting van het huis. De economische welvaart zorgt voor een
zichtbare toename van de aangeboden goederen.
Echter in de transitie van lineair naar circulair, is er een reële kans dat gemeenten en/of
afvalverwerkers via vergunningen de afvalketen (grondstoffenketen) opnieuw gaan inrichten.
Concreet voorbeeld hiervan is dat de gemeente Zaanstad de textielinzameling aan een commerciële
partij heeft gegund. In deze rol krijgen gemeenten indirect grip op de kringloopmarkt. Zij zijn immers
wettelijk eigenaar van het grof huisvuil (kringloopgoederen). Hiermee wordt het kringloopbedrijf
afhankelijk van de keuzes van de gemeenten voor het verstrekken van vergunningen. Je ziet dan ook
in de lande dat gemeente steeds meer gaan aanbesteden via DVO’s of concessies (zoals bijvoorbeeld
Noppes Houten). Door het decentraliseren van Rijkstaken en het streven van de regering om een
inclusieve samenleving heeft een gemeente een steeds grotere rol gekregen en meer de regie over de
maatschappelijke participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is sterk
afhankelijk van het gemeente beleid, hoe het per regio georganiseerd is, het verschillend of
werkbedrijven deze taak gedelegeerd heeft kregen of dat de gemeente de uitvoering zelf te hand heeft
genomen of een variant hierin.
Dit biedt Noppes enerzijds kansen op het bieden van werk(ervaring) aan mensen uit andere
doelgroepen, maar anderzijds de bedreiging dat de doelgroep SW gemiddeld met 5% per jaar gaat
krimpen.

Strategisch plan Noppes 2018-2022, bijgesteld op 23 december 2019

Pag. 17

Een trend is dat ook grotere winkelketens de circulaire economie omarmen en starten met hun eigen
inzamelstructuur (denk hierbij aan H&M, IKEA) waarbij klanten bij inlevering van bijvoorbeeld
gebruikte kleding, korting krijgen op nieuwe aankopen. Een kans zou kunnen zijn dat deze ketens de
kringloopbranche of een grotere kringloopketen wil gebruiken om toch nog een deel
producthergebruik te realiseren.
Afnemers;
Kringloopwinkels zijn de laatste jaren steeds populairder geworden, tweedehands is meer en meer
geaccepteerd en kan een aanzienlijke besparing opleveren ten opzichte van het nieuw aanschaffen.
Kasten, stoelen en tafels zijn tweedehands niet aan te slepen. Dit geldt vooral voor oudere varianten
uit de jaren zeventig. Anderen zijn juist op zoek naar een manier om met een klein budget een huis
volledig in te richten met tweedehandse goederen. Mensen zijn steeds vaker op zoek naar unieke
spullen en zoeken een combinatie van nieuw en oud, met kleding en de inrichting van hun huis. Het
personaliseren van producten en speelt hierin een rol.
Substituut-producten
Naast de “gewone” winkels moeten kringloopbedrijven ook steeds meer concurreren met
internetsites als Marktplaats en Speurders. Dit heeft overigens veelal een positief effect. Vaak worden
spullen niet verkocht via het internet en worden dan alsnog naar de kringloopwinkel gebracht. De
internetmarkt raakt snel verzadigd en op dit moment profiteren kringloopwinkels daarvan. Ook zie je
op facebook per regio prikborden ontstaan waar mensen spullen kunnen aanbieden. Sinds een jaar is
er een nieuwe innovatie: de i Kringloop, een APP waarmee je in een handomdraai van je spullen af
kunt komen. De APP deelt de geplaatste items rechtstreeks met medegebruikers, tweedehands
winkels. Ook zie je APP waarmee mensen onderling spullen met elkaar kunnen delen zoals bijvoorbeeld
gereedschappen of ander gebruiksartikelen.
Nieuwe toetreders
Tijdens de economische crisis zijn er steeds meer particuliere kleinere tweedehands winkels ontstaan.
De dreiging die uitgaat van nieuwe toetreders is beperkt. Ze zijn vaak niet professioneel genoeg en te
kleinschalig om zich te ontwikkelen als een echte concurrent. En de gemeente werpt nogal wat
barrières op met het verkrijgen van vestigingsvergunningen. Ook de aanbestedingen van een DVO of
de concessie verlening zullen de mogelijkheden tot het opstarten van een kringloopwinkel beperken.
Bestaande concurrentie:
Bestaande concurrenten zijn buiten het verzorgingsgebied gevestigd of hebben hun organisatie nog
niet geprofessionaliseerd. Charitatieve kringlooporganisaties hebben moeite met de
concurrentiekracht van Noppes.
De BKN leden hebben besloten om een belangrijke professionaliseringsslag te maken in de
kringloopbranche, door te zorgen dat alle leden het Keurmerk Kringloopbedrijven® verwerven. De
verdere professionalisering, gecombineerd met de gevolgen van het economisch klimaat, heeft ook
een andere ontwikkeling tot gevolg. Met name kleinere kringloopbedrijven dreigen hierdoor als
zelfstandig bedrijf in gevaar te komen. Dit heeft al tot verregaande schaalvergroting geleid en de
verwachting is dat deze consolideringsontwikkeling zich de komende jaren zal voortzetten. In SW-land
zullen steeds meer (SW) Werkbedrijven zich realiseren dat zij, door het afstoten van hun
kringloopbedrijven, op een natuurlijke wijze anticiperen op de Participatiewet. Op zich hoeft dit geen
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slechte ontwikkeling te zijn, indien de hiervoor aangeduide balans tussen de 3 M’s maar in ere wordt
gehouden en niet wordt verkwanseld aan commerciële ondernemingen. Tegelijkertijd zal er bij
toenemende professionalisering en financiële druk altijd plaats blijven voor kleinere bedrijven, mits er
sprake is van passie en een excellente bedrijfsvoering. De zogenaamde “Core Business “ van
kringloopbedrijven is retail. Er vindt ook differentiatie plaats, er worden producten in de markt gezet
die verwant zijn aan deze Core Business, die kansen kunnen bieden. Te denken valt aan activiteiten
zoals die worden geïnitieerd door Repair Café, ruilwinkels en het beheren van fietsenstallingen. Ook
het verder ontwikkelen van recycle-activiteiten en producten moet tot een verbreding van het
financieel draagvlak bij kringloopbedrijven leiden. Aparte aandacht verdient de markt van het
tweedehands textiel. Het verhandelen van dit textiel is een belangrijk onderdeel van businessmodel
van de Kringlooporganisatie. Door de politieke spanningen in de exportgebieden, staan de prijzen
onder druk. Dit vormt een bedreiging voor de branche als zij dit voordeel niet of onvoldoende weet te
benutten. Taak van de BKN zal zijn bij de diverse partijen, die juist in een tijd waarbij de financiering
van sociale arbeid onder druk staat, het grote belang van deze bron te onderstrepen en draagvlak te
creëren.
Conclusie VIJFKRACHTEN ANALYSE
Kringlooporganisatie is voor haar business in grote mate afhankelijk van kringloopgoederen die door
mensen worden gegund. Een positief imago van de kringlooporganisatie is hierbij cruciaal. De
onderhandelingsmacht van de klanten is beperkt. Het is wel een bedreiging als de gemeenten en/of
afvalverwerkers zich, door de regulering en aanbestedingen, als het ware gaat gedragen als
leverancier. Dit kan echter ook een positief effect hebben door de grote toetreding barrières en
investeringen voor nieuwe kringloopwinkels. Het is voor Noppes cruciaal om zichtbaar te maken bij
stakeholders wat de milieu en sociale impact is, die we creëren met de kringloopactiviteiten. En het
verder professionaliseren van accountmanagement richting gemeenten zal van belang worden. Om
via dienstverleningsovereenkomst de positie in de grondstoffenketen te borgen.
In samenwerking met HVC en kringlooporganisaties, Rataplan, Het Goed, Opnieuw & Co en Noppes
hebben we een methode ontwikkeld om de impact van Kringloopactiviteiten, middels een
massabalans met een SROI gebaseerd op het PSO tool. Hiermee maken we zichtbaar wat de
milieubijdrage is en welke werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie
wordt gecreëerd met producthergebruik. We werken gezamenlijk aan om per kwartaal of jaarlijks op
gemeentelijk niveau te rapporteren afhankelijk welke afspraken hierover zijn gemaakt met de
gemeenten. Kringlooporganisaties hebben wel een kloof te overbruggen om meer invloed uit te
oefenen op het gemeentebeleid. Een PR campagne en periodieke impactmeting zal voor een verdere
sociaal-maatschappelijke verankering moeten zorgen waarin de boodschap is dat de
kringloopactiviteiten naast producthergebruik zich bijzonder goed lenen voor werkzaamheden van
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Noppes heeft voor de kandidaat-werknemers een
ruime waaier aan activiteiten die aangeboden kan worden. De Branchevereniging voor
Kringloopbedrijven (BKN) heeft deze ontwikkeling ook onderkend en is hierover in contact met het
ministerie van I&M6. Er zijn op dit moment al verkennende gesprekken gevoerd over een structurele
verankering van kringlooporganisaties als Social Enterprise bij gemeentes en overheid. Hierbij spelen
naast product- en materiaalhergebruik ook zaken als wettelijke kaders, fiscaliteit en vergoedingen voor
dienstverlening een rol. Het streven is een structurele samenwerking met de overheid, waarbij gezocht

6

ministerie van infrastructuur en milieu
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zal worden naar een stabiele positie in de afvalketen voor de kringloopbranche. De verwachting is dat
de ambitieuze plannen in LAP2 hierin zullen bijdrage.
De mate van rivaliteit tussen commerciële marktpartij aanbieders en Social Enterprise Noppes is
echter beperkt door de integrale aanpak: een excellente bedrijfsvoering en een professioneel
winkelconcept met sociaal-maatschappelijke doelstellingen zonder winstoogmerk, waarbij ook de
belangen van de strategische partners worden bediend, maakt van een ‘gewoon’ goed kringloopbedrijf
nog niet meteen een ‘totaal’ concurrent. Het ontstaan van rivaliteit van een concurrent is klein of is
niet aanwezig.
Je zou verwachten dat verkoopwebsites zoals Marktplaats, Speurders en buurtrommelmarkten zouden
concurreren als substitutieproduct met kringloopwinkels, echter het tegendeel is waar. Het stimuleert
mensen om eerder afstand van hun goederen te nemen die zo sneller in het kringloopcircuit belanden;
zij hebben immers emotioneel al afstand gedaan van hun goederen en als dan blijkt dat het verkopen
niet lukt, is de stap naar de kringloopwinkel snel gemaakt. De Kringloop App en de weggeefkringen via
facebook dwingen Noppes het mensen te vergemakkelijken om van hun overbodige spullen af te
komen.
Er is sprake van een forse groei van de internetverkopen. Hamvraag is: hoe integreren we offline en
online (omnichannel), op een slimme wijze binnen Noppes?
Om een jonger publiek aan ons te binden is de transitie naar 'omnichannel' inrichting noodzakelijk.
Waarbij er een naadloze ervaring is tussen online en offline. Daarbij moeten we ons wel realiseren dat
het moeilijk is om online een winstgevend businessmodel neerzetten. De consument kan een online
bestelling vliegensvlug voltooien via muisklikken, alleen al het beheersen van het hele proces, van
verzamelen en regelen dat deze bezorgd worden. Hier ontstaan extra kosten en afbreukrisico’s. Zeker
voor kleine kringlooporganisatie met weinig schaalgrote is het niet efficiënt om zelf een webshop te
openen. Samenwerking zou hierin een oplossing kunnen zijn, door bijvoorbeeld samen met andere
hiervoor een kringloopplatform te ontwikkelen, vanuit de branche of daarbuiten. In een eerder
onderzoek bleek dat service, klantvriendelijkheid, sfeer en deskundigheid van personeel meer invloed
op de klanttevredenheid hebben dan bijvoorbeeld assortiment of prijzen. Personeel speelt dus een
cruciale rol als succesfactor.

Concreet betekent dit voor de kringlooporganisatie dat je een hoger serviceniveau moet gaan bieden.
Via de website 24/7 spullen aanbieden en die later op afspraak komen ophalen, het inbrengen van
spullen en maken van afspraken zou ook op zondag moeten kunnen. En de telefonische bereikbaarheid
zou naar een hoger niveau moeten. Ook het werken met belscripts zou daarin kunnen helpen, zodat
de medewerkers van het servicepunt meer gaan doorvragen. Het organiseren van kofferbakmarkten
op het eigen parkeerterrein creëert een cultuur waarbij eerder afstand wordt gedaan van overbodige
goederen in plaats van deze op te slaan op zolder. In Grootebroek heeft Noppes een nauwe
samenwerking met de Kinderkledingbank, waarbij de gedachte is dat voor beide stichtingen
synergievoordelen zijn te behalen en het kan bijdrage aan het versterken van het imago van Noppes
in de regio West-Friesland.

SWOT analyse
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swot-analyse
Motivatie:
Met behulp van de SWOT-analyse kan worden bepaald waar organisatie echt goed in is en kan worden
beoordeeld hoe deze sterkte zich verhoudt tot de ontwikkelingen in de externe omgeving. De analyse
laat zien op welke punten de organisatie zich moet verbeteren om de groei voort te kunnen zetten.

Toepassing:
Sterke punten onderneming
-

geen productierisico’s
bijna geen inkoopkosten
veel focus op kringloop en know how
beperkte personeelskosten
bewezen marketingconcept
hoge NTW per medewerker

Kansen in de markt
-

nog veel marktruimte onbenut
breed en wisselend assortiment
scherpe prijsstelling mogelijk
werkgebied met hogere welstandsklasse
huidige concurrentiekracht concurrenten
focus op kernactiviteiten Werkbedrijven
milieubewustzijn neemt toe
combi fysieke- & internet winkel
aanbod bedrijfspanden

Zwakke punten onderneming
-

imago moet regionaal worden ontwikkeld
lokale overheden moeten meewerken
sterk afhankelijk van de juiste bedrijfsleider
gevoelig voor de publieksopinie
Opbouw personeelsbestand

Bedreigingen in de markt
-

consumptie-uitgaven kunnen teruglopen
schaal vergroting in de branche
politieke stromingen
professionalisering in de branche
regulering inzamelvergunning gemeentes
groeiambitie concurrenten

Conclusie SWOT-analyse
Er zijn nog veel kansen voor Noppes voor het uitbreiden van de kringloopactiviteiten, Noppes kan nog
verder groeien. Het maximaal benutten van de marktkansen kan met een adequaat stakeholdersbeleid. Door de maatschappelijke meerwaarde van Noppes meer te benadrukken, kan er een
doelgericht charme offensief worden ontwikkeld. De medewerkers spelen hierin een belangrijke rol,
dit zijn immers onze ambassadeurs. In alle communicatie-uitingen is het van belang dat de sociaalmaatschappelijke rol van Noppes duidelijk wordt belicht.
Noppes dient het belang van de participatie-stakeholders en werkbedrijven met het bereiken van een
vergoeding van reële loonwaarden voor zowel de mensen die bij ons zijn gedetacheerd, als voor de
medewerkers waarvoor Noppes een loonsuppletie ontvangt. Door de loonwaarde meting op een
methodische wijze en objectief te laten vaststellen wordt voorkomen dat er een belangenconflict
ontstaat. Deze overgang biedt Noppes kansen om de personele bezetting verder te optimaliseren,
voorheen was altijd sprake van maximale hoeveelheid werkgelegenheid creëren hierin zullen we gaan
naar een optimale bezetting met een maximale van 75% SROI, het natuurlijk verloop van het
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personeelsbestand van gemiddeld 5% per jaar zal ons hierin helpen. Ook zullen we moeten afstappen
van het bulktarief voor detacheringen dit zal de komende jaren worden omgevormd naar een
individueel tarief per gedetacheerde.
De participatiewet schakelt de doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt gelijk. De
Quotumwet zorgt ervoor dat alle (grote) werkgevers zich op termijn verplichten om mensen die vallen
onder het doelgroepenregister aan het werk te helpen, hiermee verplichten werkgevers zich om meer
mensen die vallen onder het doelgroepenregister in dienst te nemen. Dit zorgt in zekere zin ook voor
concurrentie om de beste mensen uit dat register aan het werk te helpen. Niet alle werkgevers zullen
aan de quotumwet invulling kunnen geven als ze geen passende werkzaamheden hebben. Noppes kan
via uitlenen personeel daarin wel invulling kunnen geven, bijvoorbeeld door het sluiten van
dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met gemeenten of afvalinzamelaars. Het ingeleende
personeel telt dan mee in het kader van de quotumwet. Op de lange termijn zal dit er ook voor zorgen
dat er minder mensen met hogere loonwaarden over blijven.
Een kans voor Noppes om zich breder te maken en Noppes in te zetten als schakel om meer mensen
via Noppes (op scholing) naar regulier werk te leiden. Noppes wordt leerbedrijf en participatiebedrijf.
Loonkosten voor het vaste personeel zullen hierdoor wel stijgen en de flexibele schil zal groter worden.
Met een streven van 65% SROI per winkel.

Algemene vestigingseisen
Het bestaansrecht van een kringloopwinkel is geen zwart-wit verhaal. Het ligt er maar aan welke
schaalgrootte wenselijk en acceptabel is. Demografische gegevens vormen een belangrijke indicator.
Als ondergrens voor het ontwikkelen van een succesvol kringloopbedrijf wordt in de regel een
voedingsgebied van minstens 20.000 inwoners aangehouden. De te kiezen opzet of overname voor
een kringloopbedrijf hangt dus voor een belangrijk deel samen met de omvang, aard en samenstelling
van haar voedingsgebied. Maar ook de breedte van het te kiezen assortiment is van invloed. Zo maakt
het veel uit of het inzamelen van kleding wel of niet tot de kringloopactiviteiten gaat behoren. Ook de
aanwezigheid van concurrenten speelt natuurlijk een rol.
Inkadering
Noppes heeft in zijn strategische doelstellingen opgenomen binnen de verzorgingsgebieden van de
partners te groeien en te zoeken naar mogelijke uitbreiding. Doel van de overname van een bestaande
kringlooporganisatie is, om in samenwerking met het regionale Werkbedrijf, een externe werksoort te
behouden binnen de bestaande en nieuwe regio’s, waarbij mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt de mogelijkheid krijgen in reguliere omstandigheden werkervaring op te doen. Er is
ruime ervaring om dit op een professionele manier te doen. De organisatie is dusdanig van opzet dat
uitbreiding van een nieuwe vestiging zonder noemenswaardige organisatiewijziging plaats kan vinden.
De uitbreiding van kringloopactiviteiten zal een positieve bijdrage leveren aan het ontlasten van het
milieu. Uit onderzoek van TNO (mei 2008) is gebleken dat kringloopbedrijvigheid ook een bijdrage
levert aan de reductie van CO²-uitstoot. Het onderzoek wijst uit dat elke ton ingezamelde goederen
ongeveer overeenkomt met vermindering van één CO²-ton.
Voedingsgebied
Geografisch gezien mogen de volgende (deel)gemeenten worden gerekend tot het directe
voedingsgebied.
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Aantal Inwoners in het directe voedingsgebied van Noppes:
Regio IJmond aantal inwoners:
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen

159.864
40.182
39.221
13.346
67.115

Regio Zaanstreek/Waterland aantal inwoners:
Zaanstad
151.495
Wormerland
15.735
Landsmeer
10.854
Oostzaan
9.260
Purmerend
79.699
Beemster
8.916
Zeevang
6.269

282.228

West-Friesland aantal inwoners:
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Koggeland
Medemblik

208.427
19.314
18.395
71.895
22.401
43.621
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Opmeer
Stede Broec

11.287
21.514

Regio Midden – Holland aantal inwoners
Nieuwegein
61.264
IJsselstein
34.061
Houten
48.637
Woerden
50.361
Gouda
71.105

265.428

Het voedingsgebied van een Noppes Kringloopwinkel zal zich globaal in een cirkel van 10 kilometer
uitstrekken, daar de relatie met het kringloopbedrijf boven de 10 kilometer steeds sterker afneemt
naarmate de afstand toeneemt. Het starten van een nieuwe Noppes vestiging heeft altijd nog een
positief effect op de omzetontwikkeling van de overige Noppes vestigingen gehad.
Met de overname van de kringloopwinkels van IJmond Werkt in Beverwijk en Uitgeest is het
voedingsgebied uitgebreid met 92.749 inwoners in de regio IJmond. Bij de overname van de
kringloopwinkels van Ferm Werk, worden in Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Woerden en Gouda,
totaal 265.428 inwoners in de regio, geografisch gezien Midden-Holland en Midden-Utrecht, gerekend
tot het directe voedingsgebied van KMH.
Winkelbezoek/locatie
Uit bezoekersenquêtes, die door de stichting NOPPES in haar winkels worden gehouden, blijkt dat
consumenten die de winkels bezoeken een gemiddelde afstand afleggen van ruim 9 kilometer en dat
de meesten van hen de auto als vervoermiddel gebruiken. Qua output zullen de kringloopwinkels bij
voldoende promotie ook zuigkracht uitoefenen in een regio. Mede gezien de gunstige ligging van de
panden.
De locatie Woerden is echter wel knelpunt, gezien de marktomvang is de huidige locatie te klein. Er is
in Woerden een alternatieve locatie beschikbaar gevonden om een kringloopwinkel in te vestigen.
Voor de locatie IJsselstein is het een ander verhaal. De huidige locatie voldoet niet aan de maatstaf
van een Noppes Kringloopwinkel. Er zijn weinig of geen alternatieve locaties in IJsselstein beschikbaar.
Voor dit huisvestingissue moet nog een oplossing worden gezocht, voordat de huidige
huurovereenkomst wordt verlengt.
Stakeholders en hoofddoelen
Noppes wil voor klanten en andere stakeholders toegevoegde waarde leveren. Hieronder zijn de
belangrijkste stakeholders van Noppes vermeld. Ook is kort en kernachtig aangegeven wat het
hoofddoel is van Noppes ten aanzien van deze belanghebbenden. Onder het overzicht zijn de groepen
belanghebbenden gedefinieerd om nader inzicht te geven op welke groepen Noppes zich richt.

Stakeholder

Hoofddoel

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Medewerkers Noppes

 Bieden van werk in professionele inclusieve
werkomgeving
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Partners (belangrijke partners als WSP
werkbedrijven, afvalverwerkers, praktijk
scholen, ROC, gemeenten en UWV)

 Een uitdagende werkomgeving dit zorgt
ontwikkelingen
 Via samenwerking een win-win situatie
creëren

Klanten kringloopwinkels

 De avontuurlijkste kringloopwinkel!

Maatschappij

 Hergebruik van product en materiaal

Organisatieleiding en bestuur

 Financiële continuïteit
 Bieden van werk
 Professionele ontwikkeling en zorg voor
mensen

Stakeholder
Mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt

Scope
:

-

Mensen met een WSW-indicatie, WIA en Wajong
Leerlingen van praktijk scholen, VMBO en MBO niveau 1
en 2
Mensen uit de ‘kaartenbak’ van de gemeenten
(participanten)
Mensen die een stap willen zetten op de
participatieladder
Vrijwilligers

Medewerkers Noppes

:

-

Medewerkers die in vaste dienst zijn van Noppes
Medewerkers die in opdracht en onder toezicht van
Noppes werkzaamheden verrichten voor Noppes .

Partners (belangrijke
partners werkbedrijven,
gemeenten en UWV)

:

-

Strategische partners waarmee Noppes samenwerkt op
het gebied van het bieden van werk en het laten groeien
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Partners (belangrijke
partners afvalverwerkers,
gemeenten)

:

-

Strategische partners waarmee Noppes samenwerkt op
het gebied van milieu, het laten toenemen van milieu
prestatie op product- en materiaalhergebruik

Klanten kringloopwinkels

:

-

Iedere mogelijke winkelbezoeker. De focus ligt op de
bewoners in de plaatsen in het werkgebied van Noppes ,
waar Noppes een kringloopwinkel heeft.

Maatschappij

:

-

Mensen die iets vinden van Noppes en haar activiteiten
en die daarmee invloed hebben op het bestaansrecht
van Noppes .
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Organisatieleiding

:

-

Bestuur Noppes.

Organisatieleiding
 Om de organisatieontwikkeling continuïteit te bieden en af te stemmen op de behoeften van
klanten en andere belanghebbenden betekent dit dat er behoefte is aan mensen met een hogere
loonwaarde. Professionalisering van de organisatie is essentieel.
 Het kostenbewustzijn neemt toe.
 In control zijn neemt toe.
 Het bestuur hecht groot belang aan duurzame exploitatie van de kringlooporganisatie. Het
besturingsmodel moet worden aangepast aan de huidige omvang van de organisatie.

Strategische activiteiten op de hoofddoelen
Vanaf 2018 zijn er ook weer nieuwe zaken die aandacht behoeven om daarmee weer verdere
stappen te zetten in de professionalisering van de organisatie.
Onderstaand zijn de strategische activiteiten uitgesplitst per stakeholder en de hoofddoelen die
daarbij horen.

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en medewerkers Noppes
Bieden van werk, Professionele ontwikkeling van mensen
Succesbepalende factoren
Noppes ziet als succesbepalende factoren voor het bieden van werk en de professionele ontwikkeling
van mensen en zorg voor mensen:


Hebben van passende werkplekken
Kunnen bieden van werk betekent dat er passende werkplekken beschikbaar zijn.



Bieden van maatwerk
De mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben ieder hun eigen problematiek en
ontwikkelingsniveau. Van belang is dat het werk hierbij aansluit.



Drempelloos
Van belang is dat mensen zich thuis voelen in de organisatie om zich te kunnen concentreren op
hun ontwikkeling en de stap die ze willen maken. Noppes is letterlijk en figuurlijk drempelloos.



Bieden van verkenningsmogelijkheden
Mensen met een afstand met de arbeidsmarkt zijn vaak nog op zoek naar wat ze echt willen en
wat ze kunnen. Noppes biedt deze verkenningsmogelijkheden.



Kunnen aanleren van competenties
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Ontwikkelen van jezelf gaat gepaard met meer kunnen. Noppes zet in op het ontwikkelen van dit
‘kunnen’, veelal in kleine stappen. Gemaakte stappen worden gewaardeerd. Het maken van fouten
wordt gezien als een mogelijkheid om te leren.


Doorstroming naar werk buiten Noppes bevorderen
Noppes wil meer inzetten op doorstroming. Noppes wil meer succesvol zijn in het ontwikkelen
van mensen, om dit in te zetten als leerbedrijf en daarmee de doorstroming te bevorderen.

Strategische activiteiten voor 2018-2020
Noppes heeft als strategische activiteiten voor 2018-2020:


Bieden van meer werkplekken door het openen van meer winkels en het optimaliseren van
winkels
Het streven is om optimale aantal arbeidsplaatsen te creëren waarbij wordt uitgegaan van een
SROI van 75%. Naast het openen van nieuwe winkels kan binnen de bestaande winkels in de
personele bezetting worden geoptimaliseerd.



Aanboren van nieuwe kanalen om mensen passend werk te bieden
 Middels Participatiewet en Wajong-trajecten
SW-personeel met een hoge (+60%) loonwaarde is niet meer te vinden, hiervoor zullen we
nieuwe kanalen moet aanboren. Er ligt nog een kans door de verruiming van openings- en
ophaaltijden, maar goed en betaalbaar personeel voor transport is lastig te vinden. Vrijwilligers
zijn lastiger te binden. Noppes gaat nieuwe kanalen aanboren. Dit wil Noppes doen middels
onder meer de Participatiewet (voor hogere loonwaarde) en via Wajong-trajecten. Het streven
is om in 2018 aan meer WA jongeren een betaalde arbeidsplaats te bieden.
Momenteel wordt Noppes steeds afhankelijker van vrijwilligers voor het verwerken van alle
spullen. Wellicht komen daar in de toekomst nog (meer) dagbesteding cliënten bij en zal de
instroom vanuit de WSW langzaam maar zeker worden vervangen voor personeel wat werkt
via de participatiewet (nu tijdelijke wet) en Wajong.
 Meer stageplaatsen
Noppes gaat meer stageplaatsen bieden. Het streven is om de hoeveelheid stageplaatsen in
2018 met 10% te laten toenemen t.o.v. 2017.
 Nieuwe beschut
Noppes kan voor deze nieuwe groep medewerkers mooie invulling geven door hiervoor
sorteerfabrieken op te zetten (intern of extern). Een voorbeeld hiervan is dat het overvloed
aan huishoudelijke artikelen die niet door de winkels kunnen worden verwerkt ergens centraal
verwerkt gaan worden. Dit ontlast de magazijn, voor een kleine vergoeding wordt er een
stroom verwerkt die anders te lang in een magazijn staan opgeslagen. Of door de overvloed
van aanbod de medewerkers steeds kritischer worden en meer gaan weggooien wat kan
zorgen voor een negatief imago.



Sturen op ziekteverzuim
Bij het aanleren van competenties hoort ook het aanleren dat ziekte soms een keuze is.
Ziekteverzuim is bij Noppes over het algemeen laag ( 8,1% over 2016 en 8,5% over 2017). De
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doelstelling is om te blijven sturen op een laag ziekteverzuim. Dat doen we middels het volgen van
de verzuimprocedure waarbij veel aandacht voor het zieke personeelslid is. Doel is om
ziekteverzuim onder de 7% te laten zijn.


Verder professionaliseren van de begeleiding van mensen
Mensen laten groeien in hun ontwikkeling vraagt om begeleiding die dit ondersteunt. Noppes gaat
daartoe het begeleidingsproces verder professionaliseren. Ook om meer doorstroom te creëren
naar reguliere werkgevers. Noppes zorgt voor scholing op MBO niveau 1 (entree) en niveau 2 in
verschillende richtingen. Maar ook met gerichte opleidingen (heftruck, VCA, fietsenmaker,
managementtraining) helpen we mensen verder.



Doorstroming via Noppes naar andere reguliere werkgevers
Noppes wil in samenwerking met UWV starten met het werk bieden aan verschillende
arbeidsplaatsen vanuit de Wajong (UWV). Het blijkt dat velen via Noppes de weg vinden naar
regulier werk. Hierop wil Noppes zwaarder inzetten en met re-integratiespartners nog meer
mensen naar regulier werk helpen.



Verbetering van informatievoorziening personeel
Noppes wil in 2018 een nieuw handboek introduceren met daarin makkelijker toegankelijke
informatie en uitleg.



Het doen van onderzoek naar de mogelijkheid om budget coaching aan te bieden aan personeel
Veel Noppes personeel heeft moeite om met geld om te gaan. Noppes wil kijken of het mogelijk
is om daarop intern te coachen. Daarbij wordt ook gedacht om een sociaal- of
ondersteuningsfonds te vormen.

Voor partners (met name werkbedrijven, gemeenten en UWV)
Win-win samenwerking
Succesbepalende factoren
Noppes ziet als succesbepalende factoren voor de win-win samenwerking met haar partners:


Onderling vertrouwen en chemie
Met stakeholders hebben we een open, transparante relatie, waarin ruimte is voor dialoog. We
staan open voor elkaar en horen elkaar aan zonder gelijk te oordelen. Relevante gegevens wisselen
we snel en makkelijk met elkaar uit. We werken constructief samen, met respect in een
ontspannen sfeer. We zijn ons bewust van de onderlinge afhankelijkheid en gedragen ons daar
naar. In de P&C cyclus hebben we met alle stakeholders vaste overlegmomenten ingebouwd. Op
die manier kunnen we blijven bouwen aan een goede relatie met de stakeholders.



Leveren van kwaliteit
We hebben zicht op elkaars werk, deskundigheid en specifieke competenties en erkennen die ook.
We weten van elkaar in hoeverre we beschikken over de juiste mensen en middelen in brede zin
en in hoeverre de kwaliteiten van de partijen elkaar aanvullen. Ook transparantie naar elkaar is
van groot belang. We willen eraan werken om elkaar te versterken.
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Overeenstemming over gemeenschappelijke visie en doelen
We hebben met belangrijke stakeholders een gedeelde visie en gedeelde doelen waarin het
gezamenlijke belang voorop staat. Ook hebben we oog voor de belangen van elkaar. Deze visie en
doelen geven richting aan het samenwerkingsverband en vormen een leidraad voor beslissingen.
Relevante ontwikkelingen delen we snel met elkaar. Er wordt zowel inhoudelijk als procesmatig
periodiek geëvalueerd. We stellen vast wat we zien en nemen zo nodig verbetermaatregelen.



Heldere samenwerkingsstructuur
We hebben een samenwerkingsverband met een adequate structuur en sturing, inclusief
procedures en spelregels, afspraken, overleg, communicatie en besluitvorming. Samen zoeken we
naar oplossingen, sturen flexibel bij, waarbij spelregels niet zonder duidelijke motivatie worden
veranderd; spelregels verander je alleen met elkaar. Afspraken en rollen zijn voor iedereen
duidelijk, de verantwoordelijkheden zijn goed belegd. We kijken naar de voortgang en de
resultaten van de samenwerking.

Strategische activiteiten voor 2018-2020
Noppes heeft als strategische activiteiten voor 2018-20:


Aantrekken van de relaties met de collega-partijen en of andere stakeholders
Noppes streeft naar een stabiele relatie met al haar partners, waaronder ook gemeenten. Een
relatie die erop gericht is om de doelstellingen van de partners en die van Noppes met elkaar te
verenigen. Wat kunnen Noppes en bijvoorbeeld gemeenten voor elkaar betekenen als regelingen
straks bij de gemeenten terechtkomen? Vrijwilligers krijgen nu al geen toestemming meer vanuit
de overheid om vrijwilligerswerk te doen.
Noppes streeft naar een samenwerking waarin Noppes en haar partners dichter tegen elkaar
‘aankruipen’. Vaste overlegmomenten of overlegstructuren en vaste contactpersonen helpen
hierbij.



Professionaliseren en waarborgen kwaliteit
 Behalen van Prestatieladder Sociaal Ondernemen
Noppes gaat zich certificeren voor de PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen).
 Audit voor keurmerk behalen
 Interne audit structuur opzetten



Betere herkenbaarheid Noppes
 PR / Marketing
Er zullen nog verdere stappen worden gezet op gebied van PR/Marketing. Onder meer is er
een start gemaakt met een nieuwe korte missie. Onze nieuwe kernwaarden spelen hier ook
een grotere rol bij!
 Er komen nieuwe flyers voor klanten,
 Informatie voorziening naar gemeenten wordt verder geprofessionaliseerd
 Er komen nieuwe overzichtelijke handboeken voor personeel
 Sterker profileren
Noppes gaat zich meer profileren als “de avontuurlijkste kringloopwinkel van”.
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Noppes wil meer lokale verbinding creëren door bedrijfsleiders meer mee te laten doen aan
lokale initiatieven en ook lokale doelen te steunen.
Het opzetten van een internetportaal met de domeinnaam kringloop.nl voor de
kringloopwinkels.

Voor klanten
Avontuurlijk winkelen!
Succesbepalende factoren
Noppes ziet als succesbepalende factoren voor ‘de avontuurlijkste kringloopwinkel’:


Wisselend aanbod van kwalitatief goede artikelen
Klanten komen gemiddeld 1 keer per 3 – 4 weken. Klanten willen per bezoek een ander aanbod
zien van kwalitatief goede artikelen (en geen ‘troep’) met concurrerende prijzen. Van belang is dat
verkochte artikelen zo snel mogelijk de winkel uitgaan en worden vervangen door nieuwe
artikelen.



De leukste kringloop winkel
Klanten zien winkelen in een kringloopwinkel als een beleving. Klanten zien graag onverwachte
dingen en willen verrast worden. Het gaat hierbij om spannende hoekjes, speelse presentaties,
combinaties van artikelen, mooi verlichte artikelen, snuffelplekken, geschikte achtergrondmuziek,
lekker geurende winkel etc. Het mag niet chaotisch, ‘strak’, clean en kil zijn. Van belang is dat de
basisinrichting van de winkel dit ondersteunt; de grote vormen (looppaden, grote objecten)
kleurstelling van vloer, wanden en aanduidingen en dag- en sfeerverlichting.



Breed aanbod van groepen producten
Klanten komen veelal, omdat er wellicht iets van hun gading te vinden is. Bij een breed en
uitgebalanceerd aanbod van groepen producten kan eerder in hun behoefte worden voldaan. Van
belang hierbij is dat het aantal identieke producten in de winkel beperkt is.



Duidelijke en schone winkel
Klanten willen artikelen snel kunnen vinden als ze gericht zoeken. Bij binnenkomst moet snel
duidelijk zijn waar de productgroepen zich bevinden in de winkel. Voor grote productgroepen geldt
dat zichtbaar is welke subcategorieën er zijn. Denk aan bijvoorbeeld boeken en kleding.
Vanzelfsprekend is dat winkelinventaris en artikelen schoon zijn.



Vakkundig personeel
Klanten willen vriendelijk en kundig behandeld worden. Uitgangspunt is de behoefte van de klant.
Klanten willen zich welkom voelen en ervaren dat de medewerkers van het kringloopcentrum er
zijn ten diensten van hen. Van belang is om proactief klanten te helpen die zoeken en/of vragen
hebben. En ook om op een acceptabele manier duidelijk te maken wat de spelregels zijn in onze
kringloopwinkels.

Strategische activiteiten voor 2018-2020
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Noppes heeft als strategische activiteiten voor 2018-2020:


Meer omzet en meer betalende klanten
Met het door-ontwikkelen van de winkelformule van Noppes streeft Noppes
meer
winkelbezoekers, meer betalende klanten en meer omzet na. De doelstellingen zijn deze jaarlijks
te laten stijgen. Jaarlijks worden deze bepaald.



Uitbouwen van de Noppes formule
De Noppes formule heeft zich steeds verder ontwikkeld. Nu heeft Noppes aantrekkelijke winkels
met daarin een avontuurlijke beleving.



Meer winkels openen
De inrichting nieuwe Noppes Kringloopwinkel kost ca. € 150.000. Daarna is de winkel niet gelijk
winstgevend, er is een aanloopverlies in het eerste jaar en in het tweede jaar draait de winkel
break-even. De huidige solvabiliteit stelt Noppes in staat om 1 of 2 winkels per jaar te
openen/financieren vanuit de eigen middelen. Dan blijft Noppes financieel gezond en is er nog
een opbouw in de liquiditeit en solvabiliteit.



Scholing van personeel
Om de klant op de juiste manier te behandelen maar ook om meer kennis van producten te
verkrijgen is scholing nodig. Scholing waarbij personeel leert hoe om te gaan met de kopende klant
en de aanbieders van de spullen. Maar ook cursussen waarde herkenning om de klant te kunnen
voorlichten over de verschillende producten of uitleg over de prijs van het product. In 2016 wil
Noppes teamleiders van de sorteerafdelingen laten deelnemen aan een cursus warenherkenning.



Verbeteren marketing en klantenbinding
 Inzetten van meer kanalen
Noppes heeft een marketingplan gemaakt waarin zeer uitgebreid gebruik gemaakt
wordt van meerdere social media kanalen. In 2016 is daar Instagram bijgekomen en
worden de Google+ pagina’s toegevoegd voor de nieuwste winkels. Noppes wil een
community creëren waarbij klanten, personeel en leveranciers het verhaal voor Noppes
vertellen.


Werken met klantenkaarten
Om meer klantenbinding te krijgen, gaat Noppes werken met klantenkaarten. De
klantenkaart is in 2017 ingevoerd.



Doen van onderzoek
Voor klantenonderzoek, online communicatie en onderzoek naar beprijzing van
producten zijn leuke afstudeeropdrachten te bedenken. Noppes gaat hiervoor
stageplaatsen en afstudeeropdrachten aanbieden. In ieder geval gaat Noppes in 2018 de
klachtenregistratie verbeteren en ook klantenonderzoek doen, dat gaat Noppes doen
door klanten te interviewen op de juiste momenten en daarvan een rapportage te
maken. Vanaf (2017-2018) wordt er gewerkt met vaste enquêtes.
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Geven van workshops
In alle winkels worden workshops gegeven in het werken met krijtverf en of andere
workshops om kringloopproducten te upcyclen. Doel is meer producten verkopen.



Narrowcasting
Noppes wil in de winkels narrowcasting gaan gebruiken om de klanten meer over
Noppes te laten weten, doelstelling, missie, vestigingen, duurzaamheid, social return,
etc.



Verbetering alle uitingen
Flyers, website maar ook de informatie richting personeel.



Meer gebruik van ‘Guerillla marketing’
Onze succesvolste campagnes zijn degene geweest met veel publicitiet omtrent een
ludieke actie en de bushokjesactie. Noppes wil daar meer op inzetten.



Verbeteren prijsstelling
 Nu nog worden alle artikelen per winkel gesorteerd en geprijsd. Dat betekend dat ook kennis
van producten binnen iedere winkel aanwezig moeten zijn. Sinds 2015 wordt weer gewerkt
met de uniforme prijslijsten. Maar ook door gebruik te maken van de cijfers & Trends is het
mogelijk om de winkels te vergelijken en te sturen op prijs.
 Ook fietsreparatie, witgoed en bruingoedreparatie zijn activiteiten welke zich lenen voor een
meer centrale aanpak. Dan is de kennis niet meer in alle kringloopwinkels nodig en is het
mogelijk om ‘echte’ specialisten in te zetten. Voor de reparatie geldt dat er meer productie
gedraaid kan worden, hierdoor kunnen winkels beter bevoorraad worden.
 Het prijzen van kerst- en overtollige huishoudelijke artikelen zijn activiteiten welke zich lenen
voor een meer centrale aanpak. Voor het prijzen geldt dat er meer productie gedraaid kan
worden, hierdoor kunnen winkels beter bevoorraad worden.
 De omloopsnelheid moet hoog gehouden worden, hier komt nog meer de nadruk op te liggen.
 Prijs blijft een belangrijk marketinginstrument om de klanten te binden aan de
kringloopwinkels.
 Ook benchmarken met andere ketens is een belangrijk middel om verder te
professionaliseren. In 2014 is gebenchmarkt met Opnieuw & Co, Rataplan en BKN. Ook in 2018
gaat dit plaatsvinden.
 De winkels zijn nu allen succesvol
 Waar wel steeds scherper op gelet wordt is het prijzen van bijzondere artikelen (kersen op de
taart).



Delen van Best Practices
Noppes wil de overleggen tussen Bedrijfsleiding, Assistent bedrijfsleiding, managementteam en
personeel intensiveren. Doel is om meer kennis te delen over onze winkels. Er is collectief veel
kennis aanwezig in de verschillende kringloopwinkels. Deze kennis kan nog beter gedeeld worden
met elkaar
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Doen van onderzoek naar klanttevredenheid
Om na twee jaar als beste voor de dag te komen is van belang om zelf als Noppes meer inzicht te
hebben in de klant. Daartoe gaat Noppes meer sturen op de KPI’s. Maar ook bijvoorbeeld werken
met een ‘Mystery guest’ om de kwaliteit te monitoren. Ook het zelf doen van klantenonderzoek is
van belang.



Extra scholing van personeel
Om de juiste service te bieden is extra scholing nodig van personeel. Er worden cursussen gegeven
op het gebied van klantvriendelijkheid en omgaan met moeilijk gedrag.



Verder aanscherpen en uitbreiden van procedures
In de kringloopwinkels zijn de procedures een belangrijk speerpunt. Zo is er in 2014 al een start
gemaakt met de aanscherping van de AO/IB en gaat Noppes vanaf 2018 verder met de interne
audits en aanscherping van de verschillende procedures.



Gerepareerde, schone gebruikte fietsen tegen een redelijke prijs
Een grote groep klanten heeft een grote behoefte aan goede betaalbare gebruikte fietsen. Er
moeten voldoende fietsen binnenkomen of ingekocht worden

Succesbepalende factoren
Noppes ziet als succesbepalende factoren voor hergebruik van producten:


Zekerheid over hergebruik
Als klanten spullen ‘over’ hebben, dan zijn zij van mening dat zij andere mensen daar nog blij mee
kunnen maken. Klanten willen graag zekerheid over dat dit daadwerkelijk gebeurt. En bij voorkeur
in de winkel waaraan ze de spullen aanbieden.



Meer producthergebruik
Ook in 2018 wil Noppes de bestaande winkels optimaliseren en een aantal nieuwe winkels openen.
Hiermee wil Noppes ten opzichte van 2017 weer 10% meer hergebruiken.



Aanbiedgemak
Als mensen spullen aanbieden, gaan zij ervan uit dat alles wordt geaccepteerd. ‘Nee- verkopen’
wordt als vervelend ervaren, omdat zij de niet-geaccepteerde spullen weer ergens anders heen
moeten brengen.



In elk geval materiaalhergebruik
Als spullen van klanten niet in aanmerking komen voor producthergebruik, dan verwacht de klant
dat in elk geval de materialen van het product worden hergebruikt, voor zover mogelijk.
Doelstelling is 10% minder restafval door meer materiaalhergebruik.



Kennis van doelstelling met betrekking tot mensen tot een afstand tot de arbeidsmarkt
Klanten kiezen liever voor Noppes , als zij weten dat de kringloopactiviteiten ook mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt verder helpt.
Transparante manier van rapporteren aan gemeenten en afvalbedrijven
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De samenwerking met gemeenten en afvalbedrijven valt of staat met een duidelijke manier van
rapporteren en communiceren. Dat doet Noppes middels de massabalans met SROI paragraaf
Strategische activiteiten voor 2015-2018
Noppes heeft als strategische activiteiten voor 2015-2018:


Verder uitrollen huis aan huis textiel ophalen
Sinds 2014 haalt Noppes textiel huis aan huis op. Noppes doet dit middels een ‘zakkenactie’
waarbij de burgers van de gemeenten niet alleen de gelegenheid krijgen om textiel aan Noppes
aan te bieden maar ook om op de zakken te lezen wat de doelstellingen van Noppes zijn.



Nog meer product en materiaalhergebruik
Door winkels te optimaliseren en productstromen daar te verkopen waar ze verkoopbaar zijn is
het producthergebruik te verhogen met nog 10% t.o.v. 2017. Verder is het van belang minder
restafval te produceren door in meer stromen te scheiden ook hier is ieder jaar 10% te winnen ten
opzichte van 2017. Vanaf 2018 hebben alle winkels een sluitende massabalans.



Upcycling van producten
Noppes wil meerdere upcycling projecten vorm gaan geven en hiermee nog meer hergebruik
bevorderen

Voor organisatieleiding, personeel en bestuur

Inleiding begroting
De begroting 2020 is opgesteld op basis van interne normen voor kosten gerelateerd aan de omzet.
Bij de realisatie zijn dan niet de absolute bedragen leidend, maar de normkosten die Noppes zou
mogen hebben bij de actuele omzetten. De belangrijkste reden voor deze werkwijze is dat de
werkelijke inkomsten onzeker zijn en het belangrijk is om steeds inzichtelijk te maken of de kosten
financieel gedekt zijn.
De inzet van personeel staat onder continue aandacht binnen Noppes. Optimaliseren in de personele
inzet heeft de aandacht in samenhang met het zorgen voor milieu impact. De personele inzet in 2020
is vooralsnog gebaseerd op de inzet gedurende 2019. Optimalisatie in deze inzet gedurende 2020 is
voor de norm aan personeelskosten mede afhankelijk van de werkelijke omzetten. De vraag naar
personeel wordt afhankelijk van de realisatie van omzetten en het aanbod van personeel door de
sociale werkbedrijven en gemeenten.
De kosten worden in deze methodiek beschouwd als variabel. Het inzichtelijk maken van de
toegestane kosten bij een gegeven omzet is een middel om focus te leggen op die onderdelen waar
mee bewegen noodzakelijk is voor een sluitende exploitatie.
Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn eerder vastgesteld voor de begroting via de kaderbrief 2020:
- De begrootte kosten in de regio’s zijn een directe afgeleide van de begrote omzetten. Per kosten
categorie wordt het percentage van de omzet bepaald dat beschikbaar is voor kosten.
Overschrijding van de norm is niet ontoelaatbaar, maar geeft wel de noodzaak aan op welke
kosten component (extra) sturing benodigd is. In onderstaande tabel zijn deze normpercentages
weergegeven en de percentages in de begroting 2020. Vergelijking tussen norm en begroting
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2020 laat de “overschrijding” in personeelskosten zien. Dit onderschrijft de noodzaak om de
personele inzet te optimaliseren.

Norm

Concept begroting
2020

100%

100%

Personeelskosten

63%

67%

Afschrijvingskosten

5%

4%

Huisvestingskosten

23%

22%

Exploitatiekosten

1%

1%

Autokosten

2%

2%

Verkoopkosten

1%

1%

Algemene kosten

4%

3%

Financiële baten/lasten

1%

1%

Onvoorziene post

0%

0%

Taakstelling

0%

-1%

Resultaat

0%

0%

Omzet

-

Noppes totaal en voor elke regio moet de begroting sluitend zijn. Bij geen sluitende begroting
(tekort) wordt een taakstelling 2020 opgelegd voor de desbetreffende regio. Mogelijke
overschotten in de (regio-)begroting worden in een ‘onvoorzien post’ gereserveerd.
Begroting Noppes Groep

In onderstaande tabel is de begroting 2020 voor Noppes totaal weergegeven en vergeleken met die
van 2019 en prognose 2019.
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BEGROTING 2020 NOPPES GECONSOLIDEERD
Begroting 2019

x (€1.000)

Prognose 2019

in % van
totale
x (€1.000)
opbrengsten

BEGROTING 2020

in % van
totale
x (€1.000)
opbrengsten

in % van
totale
opbrengsten

Omzet
Totale omzet
Materialen en uitbesteed werk
Totale marge

10.139

10.138

10.854

320

312

398

9.820

100%

9.826

100%

10.456

100%

6.329

64%

6.519

66%

7.003

67%

Bedrijfskosten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten

424

Huisvestingskosten

2.131

Exploitatiekosten

4%
22%

362
2.139

4%
22%

424
2.254

4%
22%

47

0%

54

1%

47

0%

Autokosten

230

2%

235

2%

230

2%

Verkoopkosten

120

1%

147

1%

120

1%

Algemene kosten

350

4%

381

4%

350

3%

49

0%

51

1%

49

0%

141

1%

141

1%

47

0%

0

0%

0

0%

-68

-1%

-2%

-0

0%

Financiële baten en lasten
Onvoorziene post
Taakstelling
Resultaat

-

0%

-202

Aan de omzetkant zijn de volgende aannames gedaan:
- Winkelomzetten per vestiging zijn o.b.v. de werkplannen van de bedrijfsleiders.
- Bij het bepalen van de begrootte omzetten is naast de prognose 2019, rekening gehouden
met de potentie van een vestiging qua verkopen in het komende boekjaar.
- De inkomsten inzake loonkostensubsidies en de teruggave energiebelastingen zijn niet
opgenomen in de omzetten, maar als baten onder de desbetreffende kostencategorie
(personeelskosten en huisvestingskosten).
De marge 2020 neemt ten opzichte van de prognose 2019 met ruim 6% toe.
Aan de bedrijfskostenkant zijn de volgende aannames gedaan:
- Salarisaanpassingen van 1,5% conform Handboek BKN voor alle medewerkers in dienst.
- Indexatie detacheringskosten van 2%.
- De doorbelasting van de management fee vanuit NB is o.b.v. de exploitatiekosten binnen NB.
- Afschrijvingskosten zijn o.b.v. de benodigde afschrijvingsruimte voor de gedane
investeringen.
- Indexatie huurkosten en energiekosten met 2%.
- Indexatie brandstofkosten met 1%.
De personeelskosten zijn de grootste kosten categorie. In 2020 zijn de personeelskosten ruim 7%
hoger begroot dan de prognose 2019.
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Risico’s
De belangrijkste risico’s die nu voorzien worden voor 2020 zijn:
- Fluctuaties in de te realiseren omzet. Risico dat omzet onder begroting komt en exploitatie
verlies dreigt. Wekelijkse monitoring en (nodige) sturing op de winkelomzetten is het middel om
dit risico in control te houden.
- Geen balans tussen productiviteit van de personele inzet en de uit te geven personeelskosten
hiervoor. Risico dat meer personeelskosten worden uitgegeven i.r.t. de gerealiseerd omzet.
Optimaliseren personele inzet i.s.m. werkbedrijven is noodzakelijk om dit risico in de grip te
houden.
- Kosten voor afvoeren van afval. Risico dat deze kosten de exploitatie van Noppes extra belasten,
terwijl de positieve milieu impact (hergebruik) geen vergoeding kent. Overleg met gemeenten
om impact van activiteiten Noppes op milieu te verduidelijken. Hiermee het afval vraagstuk
kosten neutraal trachten te maken, zodoende drukt dit risico niet op exploitatie.
Investeringsbegroting
De input voor de investeringsbegroting voor Noppes totaal zijn de werkplannen per vestiging. De
haalbaarheid van de in de investeringsbegroting opgenomen investeringen is afhankelijk van de
ruimte in de exploitatie gedurende het boekjaar. De geplande investeringen voor 2020 bedragen
€ 148K en zijn in de volgende tabel weergegeven.
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Investeringsbegroting en financiering
2020 NOPPES TOTAAL
Investeringsbegroting Noppes totaal
Investeringen cf werkplannen
Verbouwing en onderhoud
Airco
Lift
Verlichting en raamfolie ed
Totale investeringen cf werkplannen

2020
(* € 1.000)
€
€
€
€
€

58
33
53
4
148

€
€

-

Totale investeringen nagekomen

€

-

Openings- en aanloopkosten + onvoorzien

€

-

Totale Investeringen

€

148

Investeringen nagekomen

Financieringsbegroting Noppes totaal
Eigen Vermogen
Eigen middelen
Achtergestelde Lening
Totaal Eigen Vermogen

€
€
€

118
118

Vreemd Vermogen Kort
Rekening Courant Bank
Leveranciersbijdrage
Totaal Vreemd Vermogen Kort

€
€
€

-

Totale Financieringen

€

148
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Liquiditeitsbegroting
De basis voor de liquiditeitsbegroting is de begroting 2020. Uit onderstaande liquiditeitsbegroting
van Noppes totaal valt op te maken, dat er geen acute liquiditeitsbehoefte nodig is.

Liquideitsplanning 2020- o.b.v. begroting 2020
NOPPES GECONSOLIDEERD
NZW banksaldi
NWF banksaldi
NIJ banksaldi
NMH banksaldi
NB banksaldi

(*€ 1.000)
€
€
€
€
€

380
255
198
119
81

1ste kwartaal

€
€
€
€
€

-

2de kwartaal

€
€
€
€
€

-

3de kwartaal

€
€
€
€

-

4de kwartaal

totaal

beginsaldo

€

1.033 €

1.249 €

1.026 €

1.241

Uitgaven
Salarissen
Loonheffingen
Pensioenen
Omzetbelasting
Huur
Detacheringen
(Overige) crediteuren / batch
Investeringen
Bankkosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.136
180
110
227
420
399
420
30
12

1.515
240
110
227
420
399
420
30
12

1.136
180
110
227
420
399
420
30
12

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.136
180
110
227
420
399
420
30
12

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.923
781
439
908
1.680
1.594
1.679
118
49
-

totaal uitgaven

€

2.933 €

3.372 €

2.933 €

2.933

€

12.171

Ontvangsten
Omzet
Loonsuppletie
Energiebelasting

€
€
€

2.713 €
422 €
14 €

2.713 €
422 €
14 €

2.713 €
422 €
14 €

2.713
422
14

€
€
€
€

10.854
1.687
55
-

totaal ontvangsten

€

3.149 €

3.149 €

3.149 €

3.149

€

12.596

verwacht eindsaldo

€

1.249 €

1.026 €

1.241 €

1.457

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Financiële continuïteit
Succesbepalende factoren
Noppes ziet als succesbepalende factoren voor financiële continuïteit:


Voldoende eigen vermogen
De ratio’s dienen gezond te zijn (current ratio > 1 en Solvabiliteit > 30%). Noppes houdt een
weerstandsreserve (2.5 x loonkosten minus suppletie) aan.



Snel aan kunnen passen van kosten
 Flexibiliteit in huisvesting
Om flexibel te blijven in de huisvesting huurt Noppes zijn panden. Daar waar blijkt dat het een
aanzienlijk financieel voordeel kan opleveren om te kopen, zal een haalbaarheidsonderzoek
voor koop uitgevoerd worden.
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Flexibele schil van tijdelijke contracten
Om tegenvallende omzetten in de winkels te kunnen opvangen, houdt Noppes een flexibele
schil aan. De flexibele schil kan naar behoefte groter of kleiner worden.

Lage kosten
 Zoeken
naar
manieren
om
te
besparen
op
de
kosten
Noppes is altijd op verschillende terreinen aan het bekijken of het goedkoper kan. Bijvoorbeeld
op gebied van telefonie, wagenpark, verzekeringen, inkoop, panden, loonkostensubsidie.


Uniformering
Vanaf 2018 wordt de AO/IB ieder jaar geactualiseerd en in 2018 zijn ook alle procedures weer
herschreven om ervoor te zorgen dat alle vestigingen op dezelfde manier werken. Alle
procedures worden ge-audit en getoetst door nog op te zetten intern audit-team, de huis
accountant en door de BKN.



Terug kunnen vallen ‘extra’ financiering
Als er extra financiering nodig is voor middelen of nieuwe activiteiten kan Noppes eventueel een
beroep doen op de Start Foundation. Start Foundation heeft al verschillende andere
kringlooporganisatie gefinancierd.



Actuele en beschikbare sturingsinformatie
Doordat systemen op elkaar aansluiten is alle sturingsinformatie actueel.



Groei met eigen middelen financieren
Als er groeikansen zijn voor Noppes dan wil Noppes die zoveel mogelijk uit eigen middelen
financieren. Als zich kansen voordoen die tijdelijk de eigen middelen negatief beïnvloeden dan is
dat dus altijd tijdelijk en er ligt een prognose aan ten grondslag welke laat zien wanneer herstel
liquiditeit en ratio’s een feit zijn.



Vermijden en voorkomen van risico’s
Het verzekeringspakket van Noppes heeft zichzelf helaas al meermalen bewezen. Bij calamiteiten
is Noppes voldoende gedekt. Daarnaast is er in iedere winkel camerabeveiliging

Strategische activiteiten voor 2018-2020
Noppes heeft als strategische activiteiten voor 2018-2020:


Normen ratio’s en liquiditeit
Noppes heeft normen voor de ratio’s. Current en quick ratio boven de 1. Solvabiliteit boven de
30% en de weerstandsreserve 2.5 x de loonsom (minus loonkostensubsidie). Op de normen wordt
gestuurd.



Extra budget bij gemeenten en afvalbedrijven voor hergebruik
In 2016 heeft Noppes bij de overname van Kringloop Midden-Holland te maken gekregen met een
voor de Branche meer voorkomende vergoeding vanuit de gemeenten, waarbij de gemeente
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betaald voor iedere ingezamelde kg of een vaste jaarlijkse vergoeding. De verwachting is dat bij
het nieuwe te ontwikkelen businessmodel Noppes een vergoeding krijgt voor de diensten die zij
levert en gaat betalen voor iedere kg restafval en profiteert mee in het resultaat van iedere kg
materiaalhergebruik. We willen in de 2de helft van 2018 starten met de gesprekken met andere
gemeenten en afvalbedrijven.


Meer resultaat halen uit bestaande kringloopwinkels
Doordat Noppes de laatste jaren snel is gegroeid en er dus veel relatief jonge Noppes
kringloopwinkels zijn is er nog veel (omzet)groei mogelijk binnen de bestaande keten. Uit
verschillende benchmark gegevens blijkt dat het optimum nog niet bereikt is. Het gekoppelde
kassapakket en de sturingsinformatie die daarbij ontstaat is essentieel bij het inschatten van de
prijselasticiteit. Daarnaast helpt de uitrol van Noppes bij het aanspreken van een nieuwe (jongere)
doelgroep en helpt het dus om de klantengroep te vergroten. Ook de cijfers & trends geeft
maandelijks voor de bedrijfsleiders toegankelijke sturingsinformatie waarop verbeterplannen
gemaakt kunnen worden. Ook willen managementteam en bedrijfsleiders vaker best practices
delen en hierdoor extra resultaat halen uit bestaande winkels. Daarnaast kunnen afdelingen
worden ge-upgrade zoals fietsen afdelingen en lunchrooms.



Openen nieuwe Kringloopwinkels
Er zijn nog steeds ‘witte vlekken’ in Nederland waar gewoon nog ruimte is voor
kringloopactiviteiten. Noppes kijkt actief naar locaties waar nog mogelijkheden zijn. Daarnaast
wordt Noppes regelmatig benaderd door gemeenten voor informatie over kringloopbedrijvigheid.
Noppes zet zijn expertise hiermee in zonder kapitaalsbeslag en het zorgt voor groei van winkels
en arbeidsplaatsen.



Overname/samenwerking bestaande ketens
Veel kringloopketens halen niet het maximale uit de winkels. Met deze winkels, in deze ketens
kunnen meer arbeidsplaatsen worden geboden. Daarnaast kan er een hoger rendement uit de
winkels gehaald worden. Noppes kan de ketens overnemen. Ook kan Noppes leren van collega
kringloopbedrijven. Dit kan door bij elkaar in de keuken te kijken (Benchmark).



Onderzoek naar nieuwe activiteiten voor meer resultaat
Zoals bijvoorbeeld de styling van niet verkochte woningen tegen betaling of juist andere
activiteiten in de winkel zoals workshops of ateliersessies. Daarnaast kan ook de upcycling van
producten extra waarde creëren.



Alle financiële informatie is actueel, er is veel sturingsinformatie beschikbaar


De taken binnen het centraal bureau zullen verder worden gedifferentieerd
De taken zoals P&O, salarisadministratie worden nu vaak door één en dezelfde persoon
uitgevoerd. Door uitbreiding in personeel kunnen de taken uit elkaar getrokken worden en
meer specialisme worden verlangt van de mensen.



Benchmark loonkosten voor alle kringloopvestigingen
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De Kringloopwinkels horen een vergelijkbaar personeelsbestand te hebben (Vast personeel,
personeel met afstand, vrijwilligers). De post personeel is de belangrijkste kostensoort en de
enige die makkelijk te beïnvloeden is. De winkels moeten toe naar de optimale mix van
personeel waardoor ook alle winkels goed met elkaar te vergelijken zijn.

Aanpak & planning
1) Aanpak & planning
Stap 1:
-

Stap 2:

Stap 3:
-

Stap 4:

Stap 5:

Stap 6:
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