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Verslag bestuur
Rataplan blijft groeien! In 2016 hebben we weer 17% meer banen geboden voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en ook het hergebruik via onze winkels is fors toegenomen. Hierdoor is ruimschoots voldaan aan
doelstellingen op gebied van werk en op gebied van hergebruik.
In 2016 heeft Rataplan nieuwe kringloopwinkels geopend in Berkel & Rodenrijs en in Delft. De winkels zijn ook weer
opgezet als Rataplan 2.0. De winkels van Schagen en Zijlstraat, Haarlem zijn ook (deels) in de Rataplan 2.0 stijl
gebracht. De buitenkant van Schagen behoefd nog een kleine opknapbeurt. De Zijlstraat heeft een nieuwe
betonvloer gekregen.
In 2015 is gestart met de pilot fiets parkeren waarin gekeken gaat worden op welke manier de samenwerking tussen
NS en Rataplan vorm gegeven gaat worden. NS wil de stallingen zelf beheren omdat de stallingen onderdeel van het
primaire proces zijn daarnaast wil NS meer mensen vanuit de doelgroep aan het werk helpen. Daar speelt Rataplan
een rol bij. De samenwerking verloopt goed, Rataplan heeft in 2016 geen stallingen in eigen beheer gekregen wel
zijn er stallingen waarvoor RataPlan de bemensing regelt.
In 2015 heeft de overheid de participatiewet ingevoerd. Echter nog niet veel gemeenten werken met de
loonwaardenindicatie of zijn actief met het uitplaatsen van de voormalige WSW/Wajong doelgroep. De werkgevers
hebben wel aangekondigd actief mensen met een afstand aan het werk te helpen, dit vooruitlopend op de
quotumwet. Meer dan ooit is het werk bieden voor deze doelgroep in beeld en Rataplan kan daarbij een grotere rol
spelen dan voorheen.
In 2016 heeft Rataplan aan 85 vaste medewerkers vanuit de Wajong werk geboden. Het doel is om de Wajong via
een vaste betaalde baan plus opleiding aan werk te helpen buiten Rataplan. Het traject duurt dan 14 maanden
waarbij er sprake is van een opleiding en een betaald dienstverband (BBL) op niveau 1 of 2 (als dat tot de
mogelijkheden behoord)
Naast 21 Wajong arbeidsplaatsen zijn er ook extra arbeidsplaatsen voor WSW en WIA geboden. In totaal biedt
RataPlan voor 406 mensen vanuit de doelgroep een betaalde baan!
Financieel is 2016 ook weer een prima jaar geweest voor RataPlan. Het resultaat is uitgekomen op € 443.098, dit is
4.13% van de behaalde omzet. In 2015 bedroeg dit rendement nog 5.84% (€ 559.999). De relatieve verslechtering
van het rendement wordt grotendeels veroorzaakt door de aanloopkosten van nieuwe winkels, dit is dan met name
te vinden in een verhoging van de personeelskosten omdat de winkels tijdens de aanloop nog geen omzet behalen.
Daarnaast zijn de afschrijvingen met € 58.022 toegenomen, doordat in de nieuwe winkels is geïnvesteerd in
materiële vaste activa en in de overige bedrijfskosten die hoger zijn zitten dan ook aanloopkosten zoals reis en
verblijfskosten, kleine aanschaffingen, publiciteitskosten en overige kosten . De omzet bestond voor 30% uit omzet
vanuit Rataplan fiets (NS + Groeno). Binnen de kringloop bestond de winkelomzet voor 30% uit textiel, voor 26% uit
kleingoed, voor 20% uit meubels en voor het overige uit boeken (12%), elektronica (9%) , fietsen en Horeca.
In 2016 is een positieve kasstroom gerealiseerd van € 236.628, de solvabiliteit is gestegen naar 41.7% ,de Current
ratio is 1,0 en de Quick ratio staat op 0.8. Op alle ratio’s staat vanuit de Raad van Toezicht een norm welke hiermee
ook is behaald. Met winkelvoorraden wordt binnen deze ratio’s geen rekening gehouden en die zijn uiteraard wel in
de winkels aanwezig, Dit is nog een stille reserve waar geen rekening wordt gehouden. Hierdoor wordt de mate
waarin RataPlan aan zijn verplichtingen kan voldoen nog positiever beïnvloed. Het stichtingsvermogen is in 2016
gegroeid tot € 1.942.225. Sinds 2012 is het stichtingsvermogen ieder jaar gestaag gegroeid vanaf € 681.753 in 2012.
Voor 2017 staat de audit voor het BKN keurmerk weer op het programma. Daarnaast wil RataPlan ook trede 3
behalen op de PSO ladder (Prestatieladder Sociaal ondernemen). De groei wordt verder doorgezet doordat er
nieuwe Kringloopwinkels geopend worden in Almere en Den Haag en de winkel in Diemen gaat verhuizen naar een
groter en luxer pand.
De markt voor kringloopwinkels ontwikkeld zich gunstig voor RataPlan, wel zien we consolidatie binnen de branche.
Met name de grotere ketens overleven en groeien uit tot professionele ketens. Voor RataPlan betekent dit dat er
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verder wordt ingezet op de doorontwikkeling van de RataPlan 2.0 naar 3.0. Hierdoor wil RataPlan zich blijven
onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. De nieuwe winkels in 2017 zullen al aspecten van de 3.0 formule
krijgen. Binnen 3.0 is er nog meer aandacht voor presentatie, ambacht in de winkel (fietsenmaker, repair-café,
kleermaker) volgens ‘open keuken principe’. Ook zullen zal de horeca een verbetering doormaken. Op gebied van
marketing slaat RataPlan in 2017 een nieuwe weg in. Meer aandacht voor online en minder voor print. Enerzijds om
daarmee geld te besparen en anderzijds ook doordat blijkt dat online ook voor de kringloop steeds belangrijker
wordt.
Binnen de stallingen en samenwerking met NS ziet RataPlan dat de nieuwe werkwijze vanuit NS minder goed
aansluit bij de werkwijze van RataPlan. De nieuwe werkwijze ziet meer toe op het uitzenden van personeel en
leveren van kennis over de verschillende doelgroepen. Het ondernemerschap en het autonoom werken zal
grotendeels verdwijnen. RataPlan gaat binnen de contractstermijn nog door met het beheren van de ‘eigen’
stallingen. Het uitzenden van personeel zoals RataPlan dat nu nog doet zal in 2017 nog verder gaan maar na 2017
eindigen.
Wel ziet RataPlan dat de participatiewet en quotumwet langzaam maar zeker zorgt voor meer concurrentie op
gebied van het bieden van werk voor mensen vanuit de doelgroepen WSW, Wajong, WIA en Participatie. Hierdoor
worden de detacheringsvergoedingen steeds hoger en het heeft invloed op de loonwaarde (loonwaarde wordt snel
hoger), dit zorgt voor druk en meer moeite bij het vinden van voldoende, betaalbaar en kwalitatief personeel voor
de kringloopwinkels en fietsenstallingen. RataPlan ondervangt dit door naast betaalde banen ook
werkervaringsplaatsen te bieden en door vrijwilligers die intrinsiek gemotiveerd zijn een leuke plek te bieden.
Er zijn kortom nog genoeg uitdagingen en RataPlan is er klaar voor!
Gert-Jan Dekker
Bestuurder Stichting RataPlan
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Verslag Raad van Toezicht
De raad van toezicht kijkt met trots en tevredenheid terug op de ontwikkeling van het bedrijf in 2016.
Het lijkt een eentonig verhaal te worden maar ook in 2016 is Rataplan stevig gegroeid. Dit betekent dat aan de
primaire doelstelling van Rataplan –‘duurzame werkgelegenheid voor mensen met een (grote) afstand tot de
reguliere arbeidsmarkt’- volop is voldaan. Daarbij is de mix van doelgroepen gevarieerder geworden waardoor een
bredere basis is ontstaan van personen die actief zijn in de organisatie: van betaalde krachten tot vrijwilligers.
Door de snelle groei van het bedrijf is een krachtige bedrijfsvoering cruciaal. De administratieve organisatie en de
ondersteunende systemen ontwikkelen zich goed mee met de groei van de organisatie. Dit is belangrijk om de
continuïteit van de organisatie op langere termijn te kunnen blijven borgen. In 2016 stond de nieuwe strategie
centraal. Nieuw was dat wij daar niet alleen in de raad zelf over hebben gesproken maar dat wij als raad van toezicht
ook samen met het managementteam in gesprek zijn gegaan over de toekomst. Het fundament onder de strategie is
daardoor steviger dan ooit en wordt dus breed gedragen. Ook hebben wij werk gemaakt van de professionalisering
van ons toezicht door de vaststelling van een toetsingskader met criteria op basis waarvan wij het beleid van het
bestuur toetsen. Een waardevolle aanvulling.
Ook hebben wij naast onze periodieke gesprekken met het bestuur werk gemaakt van hedendaags toezicht door met
verschillende andere representanten van het bedrijf in gesprek te gaan. Ons beeld van de organisatie is daardoor
vergroot en gedetailleerder geworden zonder in de schoenen van de bestuurder te gaan staan.
De volgende thema’s in het bijzonder waren onderwerp van gesprek:
- de jaarrekening
- de begroting
- de nieuwe strategie
-de samenwerking met NS
-de prestatieladder sociaal ondernemen
-toetsingskader voor goed toezicht
- managementontwikkeling
- de wijze waarop de groeistrategie het beste kan worden geborgd
- standaardisering van bedrijfsprocessen en automatisering uitmondend in prestatie-indicatoren
- het personeelsbeleid

Wij hebben vertrouwen in het bedrijf, in haar medewerkers en in het bestuur dat de organisatie leidt. De groei zal
zich ook in 2017 doorzetten. Rataplan is een mooi bedrijf en gaat, ook financieel, een gezonde toekomst in.

Aad de Wit
Voorzitter Raad van Toezicht
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I Algemene informatie
1 Kernactiviteiten
Stichting Rataplan bestaat uit 8 stichtingen, te weten Steunstichting Rataplan beheer, Stichting kringloopbedrijf Rataplan Den
Helder, Schagen, Heerhugowaard, Alkmaar, Amsterdam, Zuid Holland en Stichting Rataplan fiets zoals onderstaand schema:

Rataplan Beheer

Staf

Den Helder

Schagen

Heerhugowaard

Alkmaar

Fiets&

Naaldwijk

Haarzorg

Amsterdam

De kernactiviteiten zijn het exploiteren van kringloopwinkels en het exploiteren/bemensen van stallingen c.q. fietsenwinkels. De
kringloopwinkels bevinden zich in Noord en Zuid Holland en de fietsenstallingen bevinden zich in heel Nederland. Binnen de
stichtingen zijn vaak meerdere vestigingen vertegenwoordigd:

Stichting Kringloop Winkel Rataplan Den Helder
 Kringloopwinkel Den Helder
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Schagen
 Kringloopwinkel Schagen
 Kringloopwinkel Wieringerwerf
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Heerhugowaard
 Kringloopwinkel Heerhugowaard
 Kringloopwinkel Almere
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Alkmaar
 Kringloopwinkel Alkmaar
 Kringloopwinkel Haarlem Zijlstraat:
 Kringloopwinkel Haarlem Werfstraat
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Amsterdam
 Kringloopwinkel Amsterdam Willem Roelofstraat
 Kringloopwinkel Amsterdam Diemen
 Kringloopwinkel Amsterdam van Slingelandtstraat
 Kringloopwinkel Amsterdam Generatorstraat
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Zuid Holland
 Kringloopwinkel Zuid-Holland Naaldwijk
 Kringloopwinkel Zuid-Holland Spijkenisse
 Kringloopwinkel Zuid-Holland Monster
 Kringloopwinkel Zuid-Holland Berkel en Rodenrijs
 Kringloopwinkel Zuid-Holland Delft
 Kringloopwinkel Zuid-Holland Den Haag
Franchise
 Kringloopwinkel Rotterdam Aristotelesstraat
 Kringloopwinkel Capelle aan den IJssel Meeuwensingel
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Binnen Stichting Rataplan fiets:






















Fietsenstalling Zaandam:
Fietsenstalling Alkmaar CS (sinds 2015)
Fietsenstalling Helmond
Fietsenstalling Baarn:
Fietsenstalling Arnhem CS
Fietsenstalling Heerhugowaard CS
Fietsenstalling Eindhoven Noord+Zuid
Fietsenstalling Maarssen:
Fietsenstalling Wormerveer:
Fietsenstalling Middenwaard (gesloten per sept 2015)
Fietsenstalling Amsterdam Sloterdijk
Fietsenstalling Alkmaar Noord
Fietsenstalling Arnhem Sonsbeekzijde
Fietsenstalling Den Bosch (sinds 2015)
Fietsenstalling Emmen
Fietsenstalling Assen (sinds 2015)
Fietsenstalling Beverwijk
Fietsenstalling Beverwijk
Fietsenwinkel Groeno, Hugo de Grootstraat 12 Amsterdam:
Fietsenwinkel Groeno, Hugo de Grootstraat 18 Amsterdam:
Fietsenwinkel Groeno Haarlem

NS stallingen (bemensing vanuit Rataplan)
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Fietsenstalling Leiden LUMC + centrumzijde
Fietsenstalling Amsterdam CS
Fietsenstalling Hilversum
Fietsenstalling Deventer
Fietsenstalling Delft
Fietsenstalling Amsterdam Amstel
Fietsenstalling Breda/ Breda Belcrumzijde
Fietsenstalling Leeuwarden
Fietsenstalling Harderwijk
Fietsenstalling Zwolle
Fietsenstalling Groningen
Fietsenstalling Den Haag

2. De doelstellingen:
De stichting Rataplan tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een bijdrage te leveren aan het milieu en de
werkgelegenheid onder andere door:
a. een structurele plaats in de afvalverwijderings- en verwerkingsstructuur in de regio in te nemen;


Rataplan Zorgt voor inzameling van bruikbare huisraad en textiel. Wanneer niet bruikbaar is een juiste
verwerking van hetgeen ingezameld van cruciaal belang. Rataplan tracht deze materialen in zoveel mogelijk
deelstromen te scheiden.
b. een goede samenwerking met de gemeentelijke milieudiensten en HVC na te streven;


In de meeste gemeenten betaald de gemeente of HVC voor de verschillende afvalstromen. Met HVC is een
Service level agreement afgesloten waarin dit geregeld is.
c. door een bedrijfsmatige werkwijze, zorgdragen dat de continuïteit in de verwerking gegarandeerd blijft:


Alle processen zijn beschreven om de stromen zoveel mogelijk te borgen. In de winkels word gewerkt met een
geautomatiseerd systeem waarin ook voorraden zijn opgenomen.
d. het activeren, stimuleren en opzetten van projecten die gericht zijn op de behoefte bevrediging van de werkzoekende;


Rataplan zoekt naar mogelijkheden om WSW personeel aan passend werk te helpen. Zo heeft Rataplan ook een
Vintagewinkel en een samenwerkingsovereenkomst met NS fiets voor het beheer van verschillende
fietsenstallingen.
e. het verlenen van mogelijkheden voor beroepspraktijkvorming in het kader van de wet educatie en beroepsonderwijs
(WEB);


Rataplan biedt stageplaatsen in het kader van de BPV voor het ROC Kop van Noord Holland op verschillende
niveaus
f. het scheppen van mens en milieuvriendelijke arbeid en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het exploiteren en instandhouding van kringloopwinkels en fietsenstallingen waarbinnen
op een menswaardige en ecologische werkwijze samengewerkt wordt:
b. het aangaan van onderwijs- en culturele projecten waar maatschappelijke behoefte naar is en die tevens levensvatbaar
zijn;
c. het samenwerken met andere instellingen met een gelijk of communicerend doel;
d. het (doen) verrichten van handelingen die voor het bereiken van het
wenselijk zijn.

doel van de stichting, nuttig, nodig of

De stichting beoogt niet het maken van winst.
Het in werk voorzien voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betreft over het algemeen arbeidsplaatsen in het kader van
begeleid werken. Bij de start van de kringloopwinkels in Den Helder en Heerhugowaard werden arbeidskrachten eerst geplaatst
op basis van detacheren en bij gebleken geschiktheid werd de detachering omgezet naar begeleid werken.
Het beschikbaar stellen van leer/werk plekken gebeurd eigenlijk op een tweetal manieren. Enerzijds is Rataplan inzetbaar voor
de WWB (of in de toekomst de wet werken naar vermogen). In dit kader voorziet Rataplan in plekken waar mensen weer
geactiveerd worden en dient Rataplan als opstap naar regulier werk.
Anderzijds voorziet Rataplan in zeer veel stageplaatsen voor het ROC Kop van Noord Holland in dit geval voor MBO detailhandel
tot en met niveau 4 en AKA. Daarnaast heeft Rataplan stageplaatsen voor het praktijkonderwijs.
Door de prijsstelling van de artikelen voorziet de winkel ook in een behoefte voor de mensen met een laag inkomen. Door het
publiek wordt dit ook als een doelstelling gezien, vaak is dit ook een drijfveer om spullen bij de kringloop te brengen.
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3. Omschrijving kringloopactiviteit
De hoofdactiviteit van een kringloopwinkel is het verzamelen en verkopen van goederen die gratis aangeboden worden in de
winkel en ook op afspraak opgehaald worden door medewerkers van de winkel. Om goederen te kunnen verkopen moeten deze
eerst worden nagekeken, gesorteerd, geprijsd en eventueel gerepareerd worden.
In de winkel onderscheiden we verschillende artikelgroepen, te weten: Kleding, meubilair, boeken, platen, witgoed, bruingoed,
fietsen en kleine goederen. Doordat de Rataplan winkel goed gesorteerd zijn wordt vaak eerder gesproken over
kringloopwarenhuizen dan kringloopwinkels. De grote en ruim opgezette winkels dragen daar zeker aan bij..
De winkels beschikken over een witgoed werkplaats, een bruingoed werkplaats, een fietsenwerkplaats, een sorteerafdeling voor
kleding, een sorteerafdeling voor textiel en een sorteerafdeling voor boeken. De Rataplan formule heeft alle sorteer/reparatie
afdelingen dicht op de verkoopafdeling. Op deze manier hebben de meeste medewerkers ook interactie met de klant, dit maakt
het werk aantrekkelijker.
Naast de verkoopactiviteit probeert Rataplan alles wat niet verkoopbaar is in de winkel in zo veel mogelijk deelstromen te
scheiden. Op deze manier blijven de afvalkosten beperkt en voldoet de winkel ook aan de doelstelling. Dit wordt steeds meer
onderdeel van de bedrijfsvoering. Er zijn steeds meer deelstromen te ver markten en uiteindelijk moet er een zelfs richting ‘ Nul’
restafval gedacht kunnen worden.
Een belangrijke eigenschap van de kringloopwinkel is dat er een grote verscheidenheid aan werksoorten in te vinden is.
Daarmee zijn kringloopwinkels zeer geschikt voor het bieden van werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

4. Omschrijving fietsactiviteit
Binnen de stallingen die Rataplan exploiteert voor NS is het van belang dat de gasten de fiets makkelijk kunnen stallen in een
schonen en veilige omgeving. Daarbij is gastvrijheid van groot belang om de reis van de stellende klant zo comfortabel mogelijk
te laten verlopen. Naast de stallingsmogelijkheid repareert Rataplan fietsen voor de stallende klant en verkoopt Rataplan fietsen
en onderdelen. Deze activiteit is ook uitgebouwd met 3 eigen fietsenwinkels onder de naam Groeno.
Rataplan is ook verantwoordelijk voor de plaatsing van mensen en verzorgen van P&O activiteiten voor NS stallingen. Binnen
deze stallingen zorgt NS voor de aansturing.
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5. Belanghebbenden en hoofddoelen
Rataplan wil voor klanten en andere belanghebbenden toegevoegde waarde leveren. Hieronder zijn de belangrijkste
belanghebbenden van Rataplan vermeld. Ook is kort en kernachtig aangegeven wat het hoofddoel is van Rataplan ten aanzien
van deze belanghebbenden. Onder het overzicht zijn de groepen belanghebbenden gedefinieerd om nader inzicht te geven op
welke groepen Rataplan zich richt.
Belanghebbende

Hoofddoel

Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt
Medewerkers Rataplan
Partners (belangrijke partners als SWbedrijven, ROC, NS, gemeenten en UWV)




Bieden van werk
Professionele ontwikkeling en zorg voor mensen



Win-win samenwerking

Klanten kringloopwinkels



De leukste kringloopwinkel!

Klanten stallingen



Veilig en dichtbij stallen, vriendelijkheid

Klanten fietsenwinkels



Betaalbare fietsen, vakkundig en betaalbaar onderhoud

Maatschappij







Hergebruik van product
Stimuleren fiets- en treingebruik
Financiële continuïteit
Bieden van werk
Professionele ontwikkeling en zorg voor mensen

Organisatieleiding en raad van toezicht

Belanghebbende
Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt

Scope
:

-

Mensen met een WSW-indicatie en WA jong
Leerlingen van VMBO en MBO niveau 1 en 2
Mensen uit de ‘kaartenbak’ van de gemeenten
(participanten)
Mensen die een stap willen zetten op de
participatieladder.
Medewerkers die in vaste dienst zijn van Rataplan
Medewerkers die in opdracht en onder toezicht van
Rataplan werkzaamheden verrichten voor Rataplan.

Medewerkers Rataplan

:

-

Partners (belangrijke partners als SWbedrijven, ROC, NS, Inwerking,
gemeenten en UWV)

:

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

Klanten kringloopwinkels

:

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

Klanten stallingen

:

Iedere mogelijke stallingbezoeker. De focus ligt op de klanten
die per trein reizen in het werkgebied van Rataplan.

Klanten fietsenwinkels

:

Iedere mogelijke winkelbezoeker. De focus ligt op de klanten
die een betaalbare fiets willen en vakkundig en betaalbaar
onderhoud
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Maatschappij

:

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

Organisatieleiding en raad van toezicht

:

Bestuur Rataplan en raad van toezicht Rataplan.

6 Missie
De missie en de Pay-off van Rataplan:
“Rataplan maakt werk van Sociaal ondernemen”
“Kansen voor mens en milieu”
De missie en de pay off van Rataplan beslaan meerdere onderwerpen en aspecten.
Werk en mens
Allereerst betreft het onderwerp werk en mens. Het bieden van werken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
hen hiervoor te laten groeien zijn de belangrijkste doelen van Rataplan.
Middels werk creëert Rataplan zoveel mogelijk betaalde banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast
ook zoveel mogelijk werkervaringsplaatsen, waarmee mensen een stap c.q. de stap te kunnen maken naar een betaalde baan.
Dit geldt ook voor stageplaatsen voor VMBO maatschappelijke stage en MBO-niveau 1 en 2. Rataplan streeft er ook naar om
vrijwilligers, die intrinsiek 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 Rataplan ondersteunen en/of een bepaalde expertise op de werkzaamheden van
Rataplan biedt Rataplan ook plek.
Milieu
Rataplan bevordert zo veel mogelijk hergebruik van goederen. Daarmee wordt verspilling voorkomen. Indien producthergebruik
niet realiseerbaar is, streeft Rataplan materiaalhergebruik na. Het materiaal en producthergebruik worden op overzichtelijke
wijze per winkel gepresenteerd via een massabalans.
Duurzaam
In het realiseren van haar doelen is Rataplan erop gericht om de effecten duurzaam te laten zijn. Duurzaam door betaald werk of
werkervaring maar ook duurzaam door het bieden van hergebruik en een langere levensduur van producten. Ook kijkt Rataplan
naar duurzame bedrijfsmiddelen zoals auto’s, verlichting, verwarming daar waar mogelijk.
Werk maken van
Met ‘werk maken van’ bedoelt Rataplan dat ze inzet op het daadwerkelijk realiseren van de missie. Rataplan gaat ervoor en doet
alles wat mogelijk is. Zo stopt Rataplan 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 Rataplan zoveel mogelijk te verkopen en daarmee meer banen te creëren . Maar uiteraard is ook letterlijk
bedoeld dat er betaald werk wordt gemaakt (gegenereerd) mét duurzaam ondernemen.
Ondernemen
Rataplan wil kansen pakken om haar missie verder gestalte te geven door deze kansen op een ondernemende manier te
vertalen naar haar business. Ook zoekt Rataplan voortdurend naar manieren om te innoveren zowel op gebied van kringloop als
op gebied van fiets
Werkgebied
Het werkgebied van Rataplan betreft in heel Nederland voor wat betreft de fietsenstallingen en fietsenwinkels. Voor kringloop
richt Rataplan zich nu op Noord en Zuid Holland.
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7 Visie
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 Rataplan
middels trajectplekken. Verder ziet Rataplan dat de nieuwe Participatiewet kansen biedt voor mensen met beperkingen. Naast
de participatie arbeidsplaatsen blijft de ‘oude’ Wajong en WSW een doelgroep waarvoor Rataplan zeer geschikt is als werkgever.
Rataplan 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 Rataplan te laten doorstromen naar betaald
werk is iets waar meer mogelijkheden liggen.
Kringloop
Met de kringloopwinkels gaat het veel beter. De groep mensen die de weg naar de winkels weet te vinden, groeit. Rataplan 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. Rataplan ziet kansen om nieuwe winkels te openen en uit te breiden in activiteiten zowel door
overname als wel door het opzetten van nieuwe winkels.
Fiets
NS geeft fietsstallen prioriteit. Dit heeft te maken met de behoefte en de beleving van de treinreiziger. Goed stallen is voor de
treinreiziger een belangrijk onderdeel van de treinreis. NS wil de volledige regie over deze treinreis en daarmee ook over de
fietsstallingen. De verwachting is dat op termijn NS ofwel zelf de exploitant wordt van fietsstallingen ofwel meer controle wil via
enkele partijen (waaronder Rataplan)
Innovatie middels doorlopende leerlijn
De komende jaren zal er dus veel veranderen rondom personele regelingen. Rataplan kan een grotere rol spelen en zorgen voor
meer arbeidsplaatsen zowel intern als extern. Dit geldt in elk geval voor de kringloopactiviteiten en het bieden van werk daarin
maar waarschijnlijk ook voor de fietsenstallingen. Ook de eerste resultaten van de fietsenwinkels lijken erop te wijzen dat deze
winkels ook bestaansrecht hebben.
De verwachting is dat Rataplan 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 Rataplan ook opleidingen bieden en een constructie waarbij de (op)volgende
werkgever kan kiezen voor een uitzendconstructie, regulier in dienst of payroling. Dit is als het ware een doorlopende leerlijn
waarbij mensen vanuit een uitkeringssituatie via Rataplan en met een opleiding naar een reguliere werkplek wordt begeleid.
De behoeften van klanten en andere belanghebbenden veranderen ook. Online-verkoop wordt belangrijker en van essentieel
belang. Voor Rataplan betekent dit dat in de fysieke kringloopwinkels verschil gemaakt moet worden met online-verkoop.
Rataplan zal haar organisatie hierop aan moeten passen, inclusief het versterken van de klantfocus.
Rataplan zal haar verdienmodel ook aan moeten passen ten aanzien van haar fietsactiviteiten. Daartoe, en ook om mensen werk
te bieden, kan Rataplan meer fietsenwinkels gaan openen als zelfstandige onderneming onder het label Groeno. De fysieke
locaties worden gezocht in de centra van steden. De kennis en kunde van fietsstallen kan Rataplan inzetten als adviseur ofwel als
exploitant van stallingen.
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8 Kernwaarden
De kernwaarden die centraal staan
bij Rataplan:
Sociaal:

Origineel

Avontuurlijk

Ondernemend
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:

Uitgangspunt van Rataplan is dat er gekeken wordt naar wat de
medewerker wel kan in plaats van wat de medewerker niet kan. Op die
manier probeert Rataplan voor zoveel mogelijk mensen (met een
afstand tot de arbeidsmarkt) een kans te bieden op een beter bestaan.
Uitgangspunt is dat iedereen die zelfvoorzienend is daar gelukkiger van
wordt, het draagt bij aan meer zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Iedereen moet zich thuis voelen bij Rataplan, iedereen is welkom en
mag mee doen.
: De medewerkers zien het belang van originaliteit en herkenbaarheid en
zijn erop gericht om dit te realiseren met ruime, overzichtelijke en
herkenbare winkels. Rataplan 2.0 is het nieuwe concept waarbij de
herkenbaarheid nog meer wordt bevorderd.
: Een grote kracht van de medewerkers van Rataplan is dat zij erop
gericht zijn om de winkel elke dag anders te laten zijn, zodat het
spannend/avontuurlijk is voor de klanten. De medewerkers
veranderen letterlijk elke dag de samenstelling van het assortiment,
waardoor het assortiment elke dag weer een verrassing is. Onze
klanten verlangen ook die verrassing in de winkels. Rataplan 2.0 staat
voor meer beleving in de winkels van Rataplan. Zo zijn er in de winkels
meer presentaties en zijn er zichtbaar mensen aan het werk met de
producten (lunchroom, fietsenmaker, kleermaker)
: Medewerkers van Rataplan hebben een proactieve houding en vinden
het belangrijk om oplossingsgericht te werken, met veel
verantwoordelijkheidsgevoel voor onze producten en dienstverlening.
Onze medewerkers zien kansen in de markt en durven verantwoorde
risico’s aan te gaan. Ondernemerschap zit in de genen van Rataplan
zowel bij de directie, de bedrijfsleiding als de teamleiding.

II Stand van zaken gedurende het boekjaar 2016
1. Toelichting omzet

Duizenden

Omzet t/m 31-12-2016

Omzet per stichting

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Alkmaar

Amsterdam

2016 - Omzet begroot

Beheer

2016 - Omzet realisatie

2016
Begroting
Omzet

Den Helder

10.980.085

Fiets

2015 - Omzet begroot

2016
Realisatie
10.739.375

HHW

Schagen

Zuid Holland

2015 - Omzet realisatie

2015
%

Realisatie
-2,19%

9.583.879

De geconsolideerde omzet is in de 2016 met 12% gestegen ten opzichte van 2015, zowel de kringloopstichtingen
(12%) als fiets (13%) hebben een stijging in de omzet laten zien.
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Het bestedingspatroon is in 2016 tenopzichte van 2015 verder toegenomen. In 2015 was de gemiddelde omzet per
klant € 8,82, dit is in 2016 gestegen naar € 8,98 per klant. De gemiddelde omzet per klant is in Rataplan 2.0 filialen
het hoogst, in deze winkels ligt de besteding boven € 10,-. De gemiddelde prijs per verkocht artikel is heel licht
gestegen van 2,47 naar 2,51 per artikel. De meeste artikelgroepen zijn hierbij licht gestegen. De gemiddelde omzet
per m2 is iets gedaald van € 410.- per meter naar € 380.- per meter. Dit is met name te verklaren door het
toevoegen van nieuwe meters (in nieuwe winkels) die nog moeten groeien qua omzet. Bij fiets is de marge verhoogd
doordat we meer stallingen hebben waarbij we zelf geen kosten meer hebben en alleen een vaste marge hanteren.
Bij de kringloopfilialen is textiel traditioneel de grootste omzetgroep, in 2016 is dit 29% van de totaalomzet geweest.
Een gunstige ontwikkeling is dat de inbreng van textiel toeneemt. Indien deze ontwikkeling doorzet zal op termijn
minder textiel te hoeven worden ingekocht. Hieronder een overzicht van de omzetverdeling per artikelgroep:

De verkoop van fietsen is in 2016 met 19% gestegen tenopzichte van 2015. Dit wordt veroorzaakt door de
aanwezigheid van een fietsenafdeling in de nieuwe winkels, dit heeft een positief effect op de verkoop van fietsen.
Maandelijks worden de omzetten per filiaal met elkaar vergeleken doormiddel van een analyse, dit biedt de
mogelijkheid om omzetten op verschillende manieren met elkaar te vergelijken. Denk hierbij aan gemiddelde prijs,
gemiddelde omzet per klant, en omzet per M2 winkeloppervlakte. Het grote voordeel hiervan is dat we
omzetontwikkelingen snel kunnen constateren en waar nodig op kunnen bijsturen.
Geconsolideerd wijkt de gerealiseerd omzet € 234.201 af van begroting, dit wordt veroorzaakt doordat in de
begroting rekening is gehouden met omzet van drie nieuw te openen filialen in 2016. Echter zijn alleen de filialen
Berkel & Rodenrijs (april) en Delft (juli) geopend, voor het derde filiaal (Castricum) is door de gemeente geen
vergunning verleend op de beoogde locatie. De Winkels in Berkel & Rodenrijs en Delft blijven op dit moment nog iets
achter ten opzichte van de verwachting, dit wordt veroorzaakt door een beperkte naamsbekendheid in de omgeving.
Na de opening van deze filialen is veel energie gestoken in het verkrijgen van een grotere naamsbekendheid van
deze filialen, inmiddels stijgen de omzetten. De verwachting is dat deze omzetstijging in 2017 zal doorzetten tot
targetniveau.
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STICHTING RATAPLAN DEN HELDER
De omzet van Stichting Rataplan Den Helder is ten opzichte van 2015 met 4% gestegen. De gemiddelde prijs per artikel is met
7% toegenomen ten opzichte van 2016, het aantal verkochte artikelen is licht gedaald. De gemiddelde omzet per klant is met 3%
toegenomen.

STICHTING RATAPLAN SCHAGEN
De omzet van Stichting Rataplan Schagen is ten opzichte van 2016 met 28% gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat
het filiaal Wieringerwerf in juni 2015 is geopend, in 2016 heeft dit filiaal een vol jaar bijgedragen aan de omzet. De omzet van
het filiaal Schagen is met 7% afgenomen, dit wordt mede veroorzaakt doordat het aantal opdrachten van de gemeente Schagen
voor woninginrichting voor statushouders is afgenomen. De gemeente heeft een tekort aan woningen om deze mensen te
huisvesten, hierdoor blijft het aantal opdrachten aan Rataplan ook achter.

STICHTING RATAPLAN AMSTERDAM
De omzetten van Stichting Rataplan Amsterdam zijn ten opzichte van 2015 met 13% gestegen. De winkelomzetten zijn met 7%
gestegen. De opdracht van de gemeente Amsterdam heeft gezorgd voor de overige stijging.
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STICHTING RATAPLAN ZUID HOLLAND
De omzetten van Stichting Rataplan Zuid Holland zijn ten opzichte van 2015 met € 310.926 toegenomen. De plus wordt
veroorzaakt door de opening van Berkel & Rodenrijs (€ 235.711) en Delft (218.583). De levering van kleding aan Van
Gansewinkel is stopgezet, deze kleding wordt nu voor een klein deel doorverkocht aan een andere partij en voor een deel
verwerkt en verkocht in eigen filialen, dit levert een min op. De winkels in
Berkel & Rodenrijs en Delft behalen de gestelde targets nog niet, dit duurt langer dan verwacht. Dit wordt wellicht veroorzaakt
doordat de naamsbekendheid van Rataplan in deze steden nog niet voldoende is, door middel van promotieacties wordt hier
hard aan gewerkt.

STICHTING RATAPLAN ALKMAAR
De omzetten van Stichting Rataplan Alkmaar zijn ten opzichte van 2015 met 3% gestegen.
De winkelomzetten hebben zich als volgt ontwikkeld
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STICHTING RATAPLAN FIETS
De totale omzet van Rataplan Fiets is met 13% gestegen. De sterkste groei zat in de P&O/Payroll werkzaamheden die Rataplan
uitvoert in opdracht van de NS, de groei hiervan bedroeg 98%.

2. Toelichting Kosten

Duizenden

Kosten t/m 31-12-2016

Kosten per stichting
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2016 - Kosten realisatie

2016
Begroting
Kosten
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Den Helder

9.678.276

Fiets

2015 - Kosten begroot

2016
Realisatie
9.472.316

HHW

2015
%

Realisatie
-2%

8.185.700

Schagen

Zuid Holland

2015 - Kosten realisatie

PERSONEELSKOSTEN:
Begroting
Boven
Begroting

Onder
Begroting

Ver onder
Begroting

Ver boven
Begroting

De personeelskosten zijn ten opzichte van de begroting lager uitgevallen, dit wordt veroorzaakt door een totaal van
de volgende elementen:
- De loonkosten van de regiomanager Amsterdam en Zuid Holland zijn overgebracht naar Beheer. Hier is voor
gekozen omdat veel van zijn werkzaamheden betrekking hebben op alle stichtingen, denk hierbij aan
promotie en reclameactiviteiten.
- In Alkmaar zijn een aantal medewerkers uit dienst getreden, er is voor gekozen deze mensen niet te
vervangen.
- In Amsterdam zijn meer detacheringen ingezet in verband met de opdracht van de Gemeente Amsterdam.
- In Den Helder zijn een aantal mensen uit dienst getreden, vervanging heeft wat langer geduurd.
- In de begroting is rekening gehouden met het openen van het filiaal in Castricum, dit is echter niet gebeurd.
Dit filiaal zou onder de stichting Heerhugowaard vallen, hierdoor zijn de personeelskosten lager uitgevallen
dan begroting.
- In Zuid Holland is een bedrijfsleider en een assistent bedrijfsleider uit dienst getreden doormiddel van een
vaststellingsovereenkomst, hierbij is een transitievergoeding betaald.
- Bij Fiets is de assistent bedrijfsleider uit dienst getreden, deze functie is intern ingevuld. Daarnaast zijn voor
sommige stallingen gunstige afspraken gemaakt met betrekking tot detacheringstarieven. Verder zijn een
aantal stallingen overgegaan op spitsbemensing, hierdoor hoeven minder toeslagen te worden uitbetaald en
kan de arbeidsinzet worden verlaagd.
AFSCHRIJVINGSKOSTEN:
Begroting
Boven
Begroting

Ver boven
Begroting

Onder
Begroting

Ver onder
Begroting

De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van de begroting lager uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de
verzekeringsuitkering (die in Heerhugowaard ontvangen is in verband met de brand in 2014) in plaats van tien jaar nu in vijf jaar
vrijvalt. Dit is in overleg met BDO besloten, hier werd in de begroting nog geen rekening mee gehouden. Daarnaast is in de
begroting rekening gehouden met de opening van het filiaal Castricum, dit is echter niet gebeurd.
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HUISVESTINGSKOSTEN:
Begroting
Boven
Begroting

Ver boven
Begroting

Onder
Begroting

Ver onder
Begroting

De huisvestingskosten zijn lager uitgevallen ten opzichte van de begroting, dit wordt veroorzaakt door een totaal van
de volgende elementen:
- Voor het bouwteam van Rataplan is een werkplaats gehuurd.
- Rataplan is overgestapt naar een andere energieleverancier, dit heeft gezorgd voor lagere energielasten.
- Den Helder heeft in 2016 onderhoudswerkzaamheden gehad aan het pand.
- In de begroting is rekening gehouden met de opening van het filiaal Castricum, dit is echter niet gebeurd.
- Voor Berkel & Rodenrijs is een huur vrije periode bedongen voor de opbouw.

Overige kosten:
De machinekosten zijn hoger uitgevallen dan begroting, dit wordt veroorzaakt door hogere afvalverwerkingskosten. Doordat
Heerhugowaard voor meerdere filialen afval is gaan verwerken zijn deze kosten gestegen. Ook is Amsterdam voor
afvalverwerking gaan betalen. Ook Haarlem moet betalen voor afvalverwerking, er wordt op dit moment gekeken naar een
andere oplossing. In de begroting is rekening gehouden met het openen van het filiaal in Castricum, dit is echter niet gebeurd.

De kantoorkosten zijn lager uitgevallen dan begroting, dit wordt veroorzaakt door lagere telefoonkosten. De
telefoonkosten zijn omlaag gegaan doordat Rataplan is overgestapt op bellen via Internet (voip) en door een nieuw
contract bij een andere mobiele provider. Dit heeft gezorgd voor een kostenverlaging van 70% op de mobiele
kosten. In de begroting is rekening gehouden met het openen van het filiaal in Castricum, dit is echter niet gebeurd.
De verkoopkosten zijn boven begroting uitgekomen, dit wordt veroorzaakt door extra promotie activiteiten. Voor
2017 is gekozen voor een andere invulling aan de promotie activiteiten, Rataplan heeft een communicatie
medewerker in dienst genomen die zich veelal zal bezighouden met social media en free publicity. Er zal minder geld
aan advertenties worden uitgegeven.

Aanloopkosten nieuwe filialen:
Met betrekking tot het openen van nieuwe filialen worden aanloopkosten gemaakt. Denk hierbij aan reis en
verblijfkosten, kleine aanschaffingen, publiciteitskosten en kosten rondom de opening. Het bedrag aan
aanloopkosten voor het openen van Berkel en Delft bedroeg € 59.000. Voor de opening van Almere en Den Haag zijn
in 2016 ook aanloopkosten gemaakt voor een bedrag van € 23.000. Deze kosten zijn ondergebracht onder de
algemene kosten.
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3. Toelichting Balans
In 2016 voor €629.035 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Deze investeringen bestaan o.a. uit:
 Uitbreiding winkeloppervlakte filiaal Naaldwijk
 Verbouwing filiaal Willem Roelofsstraat (Amsterdam)
 Plaatsing brandwerende wand in filiaal Heerhugowaard
 Verbouwing Groeno Haarlem
 Investeringen filiaal Berkel & Rodenrijs
 Investeringen filiaal Delft
 Airconditioningsysteem Centraal Bureau
 Ledverlichting Spijkenisse en Monster
 Zaagtafel bouwteam
 Stellingmateriaal voor Berkel & Rodenrijs
 Vrachtwagen filiaal Berkel & Rodenrijs
 Schilderwerk Den Helder
 Stellingmateriaal voor nieuw te openen vestiging
 Nieuwe telefoons voor kringloopfilialen/ centraal bureau
 Investeringen in de vestigingen Almere en Den Haag (opening 2017)

Financiële kengetallen
De current ratio is ten opzichte van 2015 toegenomen van 0,9 naar 1,0. Hiermee is de gestelde norm van 1,0
behaald. De solvabiliteitsratio’s is ten opzichte van 2015 sterk gestegen van 35,2% naar 41,7%, deze toename is toe
te schrijven aan het positieve resultaat en de afname van de langlopende schulden.

4. Personeel
Onderstaand de gegevens over de medewerkers aantallen en FTE per doelgroep en soort werk. Opvallende verschillen zijn:








Bij kringloop zijn de reguliere arbeidsplaatsen gestegen (13 personen en 6,5 FTE) terwijl de doelgroep met 27 personen en
28.8 FTE zijn toegenomen, een mooie stijging van 15 % ten opzichte van 2015.
Bij fiets zijn de aantallen reguliere arbeidsplaatsen wel flink gestegen met 54 personen en in FTE is het verschil ook groot,
56.4 FTE. Dit komt door overname van bestaande en nieuwe stallingen (8 in 2016) . Het parttime percentage is derhalve
afgenomen. De doelgroep arbeidsplaatsen zijn qua aantallen en FTE flink gestegen met 29 personen en 14.9 FTE, een
prachtige stijging van 22%.
Totaal Rataplan laat bij de doelgroep een stijging zien van 17%. De groei is toe te schrijven naar de toename in
arbeidsplaatsen van Wajong, WIA en SW-geïndiceerde. Wajong is dus gestegen van 18% naar 21%, WIA van 2% naar 5%,
Participatie is gedaald van 25% naar 17% van het totaal.
Van de doelgroep arbeidsplaatsen zijn veel meer personen regulier in dienst, een stijging van 46% ten opzichte van 2015. Dit
is evenredig verdeeld tussen kringloop en fiets.
Detacheringen zijn toegenomen, dit is met name bij kringloop, bij fiets zijn detacheringen licht afgenomen
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per 31-12-2016

Totaal aantal medewerkers

Kringloop
aantal
Regulier

Fiets

fte

aantal

per 31-12-2015
Totaal

fte

Kringloop

aantal

fte

aantal

Fiets

fte

aantal

Totaal
fte

aantal

fte

51

35,4

162

111,0

213

146,4

38

28,9

108

54,4

146

83,2

Doelgroep

309

225,4

97

71,8

406

297,2

282

196,6

68

56,9

350

253,5

Vrijw illiger

227

81,0

3

1,3

230

82,3

188

69,1

2

0,2

190

69,3

Eindtotaal

587

341,8

262

184,1

849

525,9

508

294,5

178

111,4

686

405,9

2015 aantal medewerkers

2016 aantal medewerkers
% verschil t.o.v. 2015
aantal

fte

Regulier

46%

76%

Doelgroep

16%

17%

Vrijw illiger

21%

19%

Eindtotaal

24%

30%

25%

27%

Participatiew et/WWB/IOAW/IOAZ
WW
BBL/BOL niveau 1+2, VSO / PRO
Eindtotaal

Fiets

fte

SW-geïndiceerd

6%

24%
152%

P articipatiewet/wwb

-23%

-5%

WW

28,6

203

161,5

59

46,5

26

18,3

85

64,8

7

4,7

12

8,5

19

13,2

56

34,3

12

6,2

68

40,5

aantal

fte

17%

Fiets
aantal

30,1

191

153,3

47

39,2

17

13,1

64

52,3

7

5,2

7

5,2

9

8,5

88

42,6

350

253,5

-

79

34,1

10

8,7

13

10,3

-

-

-

5,4

2

1,6

18

6,9

-

-

-

309

225,4

97

71,8

406

297,2

282

196,6

5%

50%

Participatiewet/WW
B/IOAW/IOAZ
WW
BBL/BOL niveau 1+2,
VSO / PRO

56,9

2015 Specificatie doelgroep
SW-geïndiceerd

Wajong

WIA/WOA/WAZ

68

SW-geïndiceerd

17%

fte

35

1,6

4%

aantal

123,3

3

3%

Totaal
fte

156

16

21%

B B L/B OL 1+2
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fte

35

5%

33%

16%

Kringloop

aantal

2016 Specificatie doelgroep

171%

Eindtotaal

Totaal
fte

132,9

fte

WIA /WOA /WA Z

Wajo ng

aantal

per 31-12-2015

168

% verschil t.o.v. 2015
aantal

Vrijwilliger

per 31-12-2016

Kringloop

WIA/WOA/WAZ

Doelgroep

51%
Vrijwilliger

aantal
Wajong

Regulier

Doelgroep
48%

Specificatie doelgroep per regeling

SW-geïndiceerd

21%

28%

Regulier

Wajong

25%
55%

2%
18%

WIA/WOA/WAZ
Participatiewet/WWB
/IOAW/IOAZ

Onderstaand het overzicht per leeftijd en geslacht, enkele opvallende getallen:
•

•
•

Bij kringloop is de verhouding man/vrouw 54% staat tot 46% en bij fiets 92% staat tot 8%. Het laatste is misschien te
verklaren door het technische karakter, er zijn gewoonweg minder vrouwelijke fietsenmakers. Bij beide is percentage
vrouwen toegenomen ten opzichte van 2015
Op bedrijfsleider niveau is de verhouding man/vrouw 50% staat tot 50%. In de Raad van toezicht is 1/3 vrouwelijk.
Qua leeftijd op totaalniveau is er een redelijk evenwichtig beeld tussen de verschillende leeftijdsgroepen.
per 31-12-2016

Geslacht per leeftijdsgroep

Kringloop
Leeftijdsgroep

Fiets

Man

Vrouw

totaal

Man

< 20

18

11

29

9

20 - 29

66

39

105

66

30 - 39

54

40

94

40 - 49

58

69

127

50 - 59

75

64

60 - 65

34

> 65

14
319

Eindtotaal

Totaal

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

9

27

11

Totaal
38

6

72

132

45

177

50

8

58

104

48

152

43

2

45

101

71

172

139

51

3

54

126

67

193

33

67

19

19

53

33

86

12

26

4

1

5

18

13

31

268

587

242

20

262

561

288

849

Medewerkers per leeftijdsgroep
250

200
67

45

150

71

48

100
132

50
-

104

101

126

11
27

< 20

20 - 29

30 - 39

40 - 49
Man

50 - 59

33
53

13
18

60 - 65

> 65

Vrouw

Verzuim Rapportage geconsolideerd
Het ziekteverzuim bij Rataplan is gestegen van 5.95% in 2015 naar 6.30% in 2016. Enkele opmerkingen hierbij:




Opvallend is dat het verzuim voor meer dan 50% bestaat uit lang verzuim. Meeste voorbeelden van het lange verzuim zijn
herstel na knieoperaties, rugoperaties, infectie. In mindere mate (15% van lang verzuim) is er sprake van psychische
klachten (burn out, depressiviteit)
Begin 2017 zijn een groot aantal langdurig verzuim gevallen gestopt, meer gaan werken of uitgestroomd.
Bij de overname van stallingen worden reguliere arbeidsplaatsen overgenomen van de voormalige exploitanten. Soms
zitten daar gevallen bij van langdurig ziekteverzuim welke door overgang van onderneming wel mee gaan. Samen met NS
wordt hard gewerkt aan de sturing op ziekteverzuim. De kosten voor het verzuim in NS stallingen (ook op de lange termijn)
vallen volledig voor rekening NS
Rataplan heeft een nieuwe bedrijfsarts en dienstverlener op gebied van ziekteverzuim in de arm genomen. Er wordt veel
aandacht besteed aan de langdurig ziekteverzuim gevallen, zo is er inmiddels een SMT opgezet waarbij alle langverzuim
gevallen en de strategie worden besproken met leidinggevende en P&O.
Bij Kringloop hebben we ook een hoger ziekteverzuim met name door enkele langdurige ziektegevallen. Hiervan vallen de
meeste onder het vangnet. (ziekteverzuim zonder vangnet ligt op 2,56%)
Het betreft in de meeste gevallen niet werk gerelateerd verzuim.



In 2016 zijn een aantal langdurig verzuimgevallen opgelost door beëindiging dienstverband of door re-integratie.
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INSTELLINGEN
Periodeverdeling:
Verzuim in:

Maand
Gew ogen dagen (PP% en Aanw .%)

Begindatum:
01-01-2016
Einddatum: 31-12-2016
Incl. zw angerschapsverlof:
Nee
Incl. zw angerschaps gerelateerd: Nee

Aantal perioden (voortschrijdend): 1
KENGETALLLEN EN VERDELING VERZUIM
Verzuim percentage

4,51

6,30

Verzuimdagen kort

920

Verzuimdagen middellang

1.416

Verzuimdagen lang

2.628

Verzuimdagen extra lang

17,70

50,55

235

Verzuim dagen totaal

5.200

Kalenderdagen totaal

82.586

Meldingsfrequentie

Kort verzuim

384

27,24

Middellang verzuim

Lang verzuim

Extra lang verzuim

VERZUIMPERCENTAGE
9,00
7,39

8,00
7,00

7,18

6,94

6,77

6,65
6,14

6,00

5,99

4,30

5,82

5,68

3,88

3,43

5,00

3,21

3,49

6,30

3,54

3,79

4,00

2,54

3,00

2,81

3,54

2,32

2,14

1,27

2,00

2,40

2,17

1,35

1,70

1,51

1,41

1,35

0,00
201 6 - 01

201 6 - 02

201 6 - 03

201 6 - 04

Kort 0 t/m 7

0,72
0,52

0,48

0,48

0,61

201 6 - 05

201 6 - 06

201 6 - 07

201 6 - 08

201 6 - 09

Verzuim 2016

Lang 43 t /m 365

Extra lang > 365

1,63

1,74

1,55

201 6 - 10

201 6 - 11

201 6 - 12

Year-To-Date Perc.

Verzuim 2016 exclusief vangnetmedewerkers
Totaal

Totaal
6,05

Rataplan
Kringloop
geconsolideerd
RP

1,08

Totaal Kringloop

6,05

Totaal Kringloop

1,08

Fiets

RP

7,01

Fiets

NS

6,33

Rataplan
Kringloop
geconsolideerd
RP

Totaal Fiets
Totaal Rataplan geconsolideerd
RP = Vestigingen Rataplan
NS = Stallingen NS

6,66
6,30

2,20

1,37
0,87

0,67
0,42

Middellang 8 t/m 42

2,49

2,00

2,12
1,00
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6,09

5,53

RP

3,53

NS

5,85

Totaal Fiets
Totaal Rataplan geconsolideerd

4,72
2,56

5. Massabalans 2016

pag. 24

pag. 25

III Ontwikkeling en Trends
1.Ontwikkelingen en trends kringloop
(Beschrijving kansen en risico’s)
Met betrekking tot de ontwikkelingen maakt Rataplan onderscheid tussen:
 ontwikkelingen op het gebied van de externe omgeving (onder meer wet- en regelgeving);
 ontwikkelingen op het gebied van de behoeften van stakeholders (onder meer klanten en (maatschappelijke) partners)

Ontwikkelingen op het gebied van de externe omgeving
Concurrentie kringloopwinkels
 Er zijn nog steeds meer aanbieders en kanalen op gebied van gebruikte goederen, meer concurrentie. Op dit moment
neemt de verkoop (of het ruilen) van gebruikte goederen via allerlei kanalen (Facebook) een enorme vlucht. In opkomst zijn
de ouderwetse lommerd (Pawn Stars), de weggeefwinkel en de veilingsite. (BVA Actions, Daanveilingen). Maar meer en
meer zien we ‘for profit’ kringloopwinkels in de verschillende steden. Soms meerdere per stad.
 Goedkope winkelketens zorgen voor substitutie: Goedkopen winkelketens (Primark, H&M, Ikea ): Deze ketens verkopen
nieuwe artikelen voor dusdanig lage prijzen dat dit vervanging biedt voor gebruikt en verdere ontwikkeling van deze ketens
zetten prijzen verder onder druk.
 De komst van goedkope ketens zal op langere termijn zorgen voor producten waarbij hergebruik als product niet of minder
mogelijk is. Het aandeel herbruikbare goederen zal dan afnemen.
 Toch zien we dat kleinere ketens of ‘eenpitters’ het niet redden en steeds moeilijker krijgen
Participatiewet & Quotumwet (nu nog banenafspraak)
 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, op dit moment echter is banenafspraak (nog) van kracht, 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. Op de lange termijn zal dit er ook voor zorgen dat er minder mensen met hogere
loonwaarden over blijven. Tegelijkertijd biedt het kansen voor Rataplan om zich breder te maken en Rataplan in te zetten
als schakel om meer mensen via Rataplan (op scholing) nar regulier werk te leiden. Rataplan wordt leerbedrijf en
participatiebedrijf. Loonkosten voor het vaste personeel zullen heirdoor wel stijgen en de flexibele schil zal groter worden.
Circulaire economie
 De circulaire economie (Uitputting van grondstoffen en daardoor groeiend belang van bedrijven voor hergebruik met een
circulaire waarde keten) zorgt voor opstuwing van prijzen voor restmateriaal.
 Ook kan dit leiden tot verminderde inbreng, doordat producten en/of leveranciers het hele proces naar zich toe trekken,
inclusief het terugnemen van het product.
 De reststromen van de kringloopbedrijven kunnen steeds beter ver-markt worden. Zo zijn de grondstofprijzen nog steeds
aan het stijgen.
Verschillende crisishaarden afkoeling wereldeconomie
 In de wereld zijn op dit moment verschillende crisishaarden (Oekraïne, Syrië, Afrika) Dit heeft zeer grote invloed op de afzet
van gebruikt textiel. De verwachting is dat gebruikt textiel in prijs zal halveren komende jaren
 Daarnaast beïnvloed dit ook de afkoeling van de wereldeconomie (China, Zuid Amerika) de grondstofprijzen nog negatief.
Prijsdaling van vastgoed bedrijfspanden
 De kosten voor panden nemen nu nog steeds af door gunstige nieuwe huurcontracten of doordat nieuwe locaties goedkoop
gehuurd kunnen worden.
 Gekeken moet worden of het soms niet veel gunstiger is om zelf een pand in bezit te hebben, dit moet van geval tot geval
worden bekeken.
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Ontwikkelingen op het gebied van de behoeften van belanghebbenden
Medewerkers
 De participatiewet zorgt voor gelijkschakeling van doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
 SW bedrijven hebben door vele jaren focus op uitstroom wel minder SW medewerkers met een hogere loonwaarde.
Chauffeurs en of kassamedewerkers zijn al enige jaren niet makkelijk meer te vinden bij SW bedrijven.
 De samenwerking met Inwerking en UWV zorgt voor mooie (doorstroom) arbeidsplaatsen met een hogere loonwaarde
vanuit de Wajong of Wia. Maar tegelijkertijd op termijn ook voor hogere loonkosten
 Vrijwilligers willen graag werken bij Rataplan, als onderdeel van het maken van de stap naar werk, maar krijgen niet altijd
toestemming vanuit UWV.
Partners
 Gemeenten zoeken steeds harder naar organisaties om mensen ‘uit de kaartenbak’ aan het werk te helpen.
 Gemeenten hebben budget voor producthergebruik in relatie tot het werk bieden van mensen uit het doelgroepenregister
 UWV is harder op zoek naar werk en werkervaringsplaatsen voor mensen vanuit de Wajong. Dit wel bijna altijd in de vorm
van betaalde arbeid.
Klanten kringloopwinkels


Het is merkbaar dat de klanten steeds prijsbewuster worden ook op gebied van gebruikte goederen. Door de cijfers &
trends heeft Rataplan een zeer goed beeld over gemiddelde prijzen en uitgave per klant in de kringloopwinkel. Toch gaat
het de klant vooral ook om de unieke stuks en is daardoor roulatie in de winkels belangrijk
 De klant wil meer gemak. Nu wordt alles verkocht in de winkels, die drukbezocht zijn. De winkels op locaties in de buurt van
supermarkten blijken het best bezocht te zijn maar de uitgave per klant ligt daar wel lager.
 De klant wil steeds meer duurzame kwaliteit van het product.
 De klant wil steeds meer beleving. De winkel moet leuk zijn om te concurreren met webwinkels
 De klant wil meer gemak ten aanzien van de wijze van kopen. Online en offline (seamless) is voor de klant gelijk.
Leveranciers
 De trend is dat klanten weer nieuwe spullen kopen. Kwantitatief en kwalitatief is er sprake van een verbeterde inbreng.
 De klant wil meer gemak op de brenglocatie (dichtbij ABS, makkelijk lossen)
 De klant wil zien dat zijn schenking ertoe doet (kenbaar maken doelstelling).
Maatschappij
 Duurzaamheid wordt steeds belangrijker.
 De jongere generatie wil goedkope(re) kleding. Prijs blijft belangrijk.
 De maatschappij wil steeds meer samenwerken met alleen integere organisaties.
Organisatieleiding en raad van toezicht
 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.
 RvT hecht groot belang aan resultaat optimalisatie van winkels.
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2. Ontwikkelingen en trends fiets
(Beschrijving kansen en risico’s)

Ontwikkelingen op het gebied van de externe omgeving
WMO / Participatiewet
 De participatiewet betekent dat de vijver waaruit we kunnen vissen waaruit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
alleen maar groter wordt. Rataplan kan zijn expertise breder inzetten.
 De WMO zorgt ervoor dat gemeenten en dagbestedingsbedrijven zoals bijvoorbeeld GGZ, SDG, S’ Heerenloo op zoek gaan
naar bedrijven om goedkopere dagbesteding plaats te laten vinden.
Concurrentie
 Er is op de markt van internetverkoop van fietsen veel concurrentie. De web shop van Rataplan fiets draait op een
bescheiden schaal.
 Meerdere reguliere fietsenmakers uit de centra zijn vertrokken of gestopt (vergrijzing), waardoor er ruimte op de markt
ontstaat.

Ontwikkelingen op het gebied van de behoeften van belanghebbenden
Klanten
 De fiets als product wordt minder verkocht (m.u.v. elektrische fietsen). Onderhoud aan fietsen is daardoor toegenomen de
verwachting is dat gebruikte fietsenverkoop en onderhoud verder zal toenemen.
NS
 NS wil een kwalitatief hoogwaardige stalling. NS gaat voor excellente stallingen.
 NS-stallingen zullen gaan veranderen. Er komt een soort kwik fit (fiets & service) en verder is de stalling erop gericht om
stallers snel te helpen.
 De nieuwe samenwerking met de NS gaat er anders uitzien. De NS-stalling wordt als zodanig geprofileerd.
 De fietsstallingen/winkels van Rataplan (nu 19) hebben bij de NS nog steeds een voorkeurspositie. De contracten van
exploitanten van de huidige stallingen worden opgezegd. Rataplan is gevraagd om mee te werken aan verschillende pilots
voor de bemensing van de stallingen. De bedoeling is dat bestaand personeel wordt overgenomen door Rataplan. Dit is
overgang van onderneming. In de toekomst wil NS zelf regie voeren over de stallingen en zijn ze op zoek naar een partner
zoals Rataplan voor detachering en advies over personeel.
 De exploitatievergoeding (prijs) welke Rataplan ontvangt vanuit de NS voor het beheer van stallingen staat niet langer onder
druk.
SW-bedrijven
 Tarieven welke worden betaald aan SW bedrijven zijn de laatste jaren fors gestegen. Meer reguliere bedrijven weten de SW
bedrijven inmiddels al te vinden om mensen in te lenen. In zekere zin ontstaan de hogere tarieven dus door concurrentie.
Daardoor zijn mensen met hogere loonwaarde lastiger te vinden of zijn de loonkosten hoger.
 Niet altijd is het daardoor vanzelfsprekend dat Rataplan met SW bedrijf samenwerkt, ook samenwerking met gemeente en
UWV zijn essentieel.
Gemeenten
 De AFAC (algemene fiets afhandel centrale) is iets waar veel gemeenten in Nederland een oplossing voor zoeken.
Gemeenten zijn verplicht om een oplossing te bieden voor gestolen en gevonden fietsen. Dit voert Rataplan uit voor de
gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard.
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V Toekomstparagraaf
1. Verwachte gang van zaken
Korte termijn (tot 2 jaar): Voor 2017 liggen 3 nieuwe kringloopwinkels in de planning. Er is een “witte vlekkenplan” gemaakt
waarin plekken worden aangewezen waar kringloopwinkels een potentieel gat opvullen. De verwachting is dat de eerste winkels
in Almere Haven, Den Haag en Almere Buiten geopend worden. Voor de komende jaren wordt steeds de afweging gemaakt om
zelf nieuwe winkels te openen versus het overnemen van bestaande ketens. Hierbij geniet het openen van eigen (nieuwe)
winkels de voorkeur maar er wordt ook serieus naar overnames gekeken. De beheersbaarheid, het ‘in control’ zijn is een
belangrijk speerpunt voor RataPlan waarbij de management informatie steeds betere sturingsinformatie biedt. De nieuw te
openen winkels liggen in de provincies Noord, Zuid Holland en Flevoland.
Middellange termijn (tot 5 jaar) : Op nog meer plekken in de Randstad en op andere plekken (vanuit nieuw te schrijven witte
vlekkenplan) gaat Rataplan kringloopwinkels openen. De doelstelling is om ieder jaar tenminste 3 grote kringloopwinkels te
openen. Dat resulteert in een aantal van 30 winkels in 2021. De Rataplan 2.0 formule wordt verder uitgerold over alle winkels.
De 2.0 formule wordt ook nog verder ontwikkeld, uiteindelijk tot de 3.0 versie. Binnen de komende jaren zal de 3.0 formule van
Rataplan binnen de kringloopbranche de nieuwe standaard vormen. Rataplan blijft groeien in Noord, Zuid Holland en Flevoland
Lange termijn (tot 10 jaar): De kringloopwinkels zullen allen richting 3.0 ontwikkeld worden. Rataplan zal buiten Noord, Zuid
Holland en Flevoland winkels gaan openen en waarbij Utrecht, Noord Brabant en Zeeland in beeld komen.
FIETSENSTALLINGEN/FIETSENWINKELS:
Korte termijn (tot 2 jaar): NS zal alle stallingen zelf gaan aansturen. De voorziening van personeel wordt aanbesteed. Rataplan
zal zich niet inschrijven. De stallingen waarover afspraken zijn gemaakt worden voor de contracttermijn uitgediend. Dit betreft
de stallingen: Heerhugowaard, Alkmaar Noord en Centraal, Zaandam, Baarn, Emmen, Arnhem centraal en Sonsbeekzijde,
Helmond, Eindhoven Noord en Zuid en Den Bosch. De Fietsenwinkels worden opgenomen in de kringloopwinkels waarbij de
naam Groeno volledig zal verdwijnen
Middellange termijn (tot 5 jaar) : Nog enkele stallingen draaien en worden na 4 jaar overgedragen aan NS
ALGEMEEN:
Rataplan wil het beste kringloopbedrijf worden in Nederland zijn. Qua formule wil Rataplan blijven innoveren en daardoor ook in
de schijnwerpers blijven staan. IN 2022 wil Rataplan aan 2500 mensen werk bieden of zorgen voor een betaalde baan elders. De
verwachte omzetontwikkeling (zie begroting 2017-2019) :
2017: 12,2 miljoen
2018: 12,7 miljoen
2019: 13,0 miljoen
In 2017 verwacht Rataplan € 600.000 te investeren.
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