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WELKOM BIJ RATAPLAN
RATAPLAN Kansen voor mens en milieu, met 18 kringloopfilialen, 23 fietsenstallingen en
drie fietsenwinkels verdeeld over heel Nederland.
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EVEN VOORSTELLEN

Kringloopbedrijf Rataplan is een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk die werkt aan kansen voor
mens & milieu.
Rataplan exploiteert 16 kringloopwinkels, in Noord- en Zuid-Holland en 20 bewaakte fietsenstallingen
verspreid over het land. Met als doel het bieden van werk aan mensen met een arbeidshandicap of een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt Rataplan werkervarings- en stageplaatsen en bevordert zij
hergebruik.
In de kringloopwinkels kunt u terecht voor kleding, meubels, audioapparatuur, fietsen, speelgoed,
huishoudelijke artikelen, curiosa en al het andere waarmee u een ander blij kunt maken. En in de bewaakte
fietsenstallingen voor stallingskaarten, fietsreparatie en verhuur van eigen- en OV fietsen.

DE MISSIE VAN RATAPLAN EN PAY-OFF VAN RATAPLAN

“Rataplan maakt werk van duurzaam 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 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.
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Duurzaam
In het realiseren van haar doelen is Rataplan erop gericht om de effecten duurzaam te laten zijn. Dat de
effecten voor langere tijd blijvend zijn.

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.

Ondernemen
Het realiseren van de missie gaat niet vanzelf. Het vraagt om ondernemerschap. Rataplan wil kansen pakken
om haar missie verder gestalte te geven door deze kansen op een ondernemende manier te vertalen naar
haar business.
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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BERICHT VAN DE BESTUURDER
Rataplan kende in 2015 een goed jaar qua resultaat maar ook qua werkgelegenheid heeft Rataplan aan meer
dan 500 personen een vaste betaalde baan geboden. Er is een nieuwe kringloopwinkel geopend in Hollands
Kroon en er zijn 3 eigen stallingen bijgekomen. Daarnaast is Rataplan franchisegever van twee
kringloopwinkels van Magis 010 in Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Naast de eigen stallingen is Rataplan
ook werkgever voor eigen NS stallingen, zo is Rataplan werkgever voor de stallingen Amsterdam CS, Leiden,
Delft, Deventer en Hilversum.
In 2015 is er veel gedaan om de organisatie van Rataplan te versterken. Zo zijn er verschillende processen
aangepakt. Onder andere zijn er koppelingen gemaakt met AFAS, is er hard gewerkt aan de procedures, is de
urenregistratie verder geprofessionaliseerd en is er management informatie systeem opgezet. Ook is er
geïnvesteerd in een nieuwe ICT-omgeving en een andere systeembeheerder. Het ‘in control’ zijn is in 2015
wederom toegenomen.
Vanaf 2016 zijn er ook weer nieuwe zaken die aandacht behoeven om daarmee weer verdere stappen te
zetten in de professionalisering van de organisatie. Rataplan gaat in 2016 verder met de ingezette
professionalisering van de organisatie. Rataplan zal blijven innoveren en ontwikkelen door goed te
anticiperen op de externe ontwikkelingen en te voorzien in de behoeften van klanten en andere
belanghebbenden.
In alle opzichten is Rataplan gegroeid. Het personeel is trots op het bedrijf waar ze voor werken en dat is merkbaar als
Rataplan nieuwe stappen zet richting de toekomst. Met man en macht word dan geholpen bij de opzet van nieuwe
activiteiten.

Gert-Jan Dekker
Directeur/Bestuurder
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BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht kijkt met tevredenheid terug op de ontwikkeling van het bedrijf in 2015.
Ook in 2015 is Rataplan 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.
De volgende thema’s in het bijzonder waren onderwerp van gesprek:
- de jaarrekening
- de begroting
- de voortgang van de strategie
- managementontwikkeling
- de wijze waarop de groeistrategie het beste kan worden geborgd
- standaardisering van bedrijfsprocessen
- het personeelsbeleid
- de wijze waarop Rataplan kan bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen van derden
Tenslotte is de vacature in de Raad van Toezicht vervuld en is de Raad weer compleet.
Wij hebben vertrouwen in het bedrijf, in haar medewerkers en in het bestuur dat de organisatie leidt. De
groei zal zich ook in 2016 doorzetten met de opening van tenminste drie nieuwe kringloopwinkels.

Aad de Wit
Voorzitter Raad van Toezicht
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JURIDISCHE EN ORGANISATIESTRUCTUUR

Rataplan is opgebouwd uit acht verschillende stichtingen, te weten :









Stichting Rataplan Beheer
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Den Helder
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Schagen
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Heerhugowaard
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Alkmaar
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Amsterdam
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Zuid Holland
Stichting Rataplan Fiets

In de verschillende stichtingen zijn de volgende activiteiten ondergebracht:
Stichting Rataplan Beheer :
 Bestuur
 Financiële administratie
 P&O/KAM
 Klantenservice
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Den Helder:
 Kringloopwinkel in Den Helder
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Schagen:
 Kringloopwinkel in Schagen
 Kringloopwinkel in Wieringerwerf
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Heerhugowaard:
 Kringloopwinkel in Heerhugowaard
 Het ophalen van grofvuil in opdracht van gemeente Heerhugowaard
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Alkmaar:
 Kringloopwinkel in Alkmaar
 Kringloopwinkel in Haarlem (Werfstraat)
 Kringloopwinkel in Haarlem (Zijlstraat)
 Het ophalen en registreren van weesfietsen in opdracht van gemeente Alkmaar
 Het ophalen en registreren van weesfietsen in opdracht van gemeente Heerhugowaard
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Stichting Kringloop Winkel Rataplan Amsterdam:
 Kringloopwinkel in Diemen
 Kringloopwinkel in Amsterdam (van Slingelandtstraat)
 Kringloopwinkel in Amsterdam (W. Roelofsstraat)
 Kringloopwinkel in Amsterdam (Generatorstraat)
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Zuid Holland:
 Kringloopwinkel in Monster
 Kringloopwinkel in Spijkenisse
 Kringloopwinkel in Naaldwijk
Stichting Rataplan Fiets:
 Beheer fietsenstalling Alkmaar Noord in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Maarssen in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Heerhugowaard in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Zaandam in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Amsterdam Sloterdijk in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Eindhoven in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Baarn in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Arnhem in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Den Bosch in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Wormerveer in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Helmond in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Beverwijk in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Emmen in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Assen Noord in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Alkmaar Centraal in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
 Beheer fietsenstalling Heerhugowaard Middenwaard in opdracht van de gemeente
Heerhugowaard
 2 Groeno fietsenwinkels in Amsterdam
 1Groeno fietsenwinkel in Haarlem

Voor adres en contactgegevens verwijzen wij u naar onze website: www.rataplan.nl

Samenstelling bestuur:
 Dhr. G.J. Dekker (directeur bestuurder)
Samenstelling Raad van Toezicht:
 Dhr. A.J.M. de Wit (voorzitter)
 Dhr. E. Heemskerk
 Mw. D. Curfs
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WINST EN VERLIESREKENING GECONSOLIDEERD

2015
Totaal
begroting

2015
t/m 12
Realisatie

2014
t/m 12
Realisatie

9.232.750

9.583.879

8.242.775

-764.000
8.468.750

-746.688
8.837.191

-701.679
7.541.096

8 Kosten
Personeelskosten
-5.837.896
8 Afschrijvingen
-408.262
8 Huisvestingskosten
-1.723.800
8 Machine/operationele kosten
-198.603
8 Vervoerskosten
-239.101
8 Algemene kosten
-284.942
8 Kantoorkosten
-203.399
8 Verkoopkosten
-199.018

-5.700.940

-5.112.926

-446.497

-339.543

-1.674.651

-1.620.401

-228.904

-204.054

-232.498

-253.088

-340.764

-308.437

-186.881

-186.184

-9.095.021

-247.510
-9.058.644

-182.395
-8.207.029

Bedrijfsresultaat

-626.271

-221.453

-665.933

03
Loonsuppletie

949.010

872.944

918.643

-45.361

-40.751

-34.914

-877

-21.207

-2.935

276.501

559.753

202.207

Bedrijfsresultaat
Bruto
Omzet
marge

8

Inkoop
Bruto marge

Kosten

8 Financieringskosten
Buitengewone baten en lasten
8 04
Resultaat voor belasting
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BALANS PER 31-12-201 GECONSOLIDEERD

ACTIVA

2015

2014

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

121.001
2.056.222
284.095

146.524
1.987.973
291.697

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

292.581
408.856
1.101.794

254.358
249.868
915.295

TOTAAL

4.264.549

3.845.715

1.499.127

939.126

Langlopende Schulden
Langlopende financieringen
Financial Lease

623.644
109.432

714.540
170.077

Kortlopende Schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva

802.528
585.100
644.718

1.354.511
220.039
447.422

4.264.549

3.845.715

PASSIVA
Eigen Vermogen
Stichtingsvermogen

TOTAAL
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FINANCIËLE TOELICHTING

TOELICHTING OMZET
De geconsolideerde omzet is in 2015 met 12% gestegen ten opzichte van 2014, zowel de kringloopstichtingen
(10%) als Rataplan Fiets (29%) hebben een stijging in de omzet laten zien.

Bij de kringloopfilialen is het herstel van het consumentenvertrouwen duidelijk zichtbaar, dit uit zich in een
14,1% groei van het aantal verkochte artikelen. Hierbij wordt gemiddeld per artikel meer uitgegeven. Ook de
inbreng van goederen zit in de lift, er worden steeds meer spullen gebracht en de kwaliteit wordt steeds
beter. De kringloopomzetten zijn in 2015 5% hoger uitgekomen dan begroting, fiets heeft nagenoeg de
omzet die begroot is ook daadwerkelijk behaald.
De verdeling tussen de bijdrage van artikelgroepen is constant, nog steeds is textiel onze belangrijkste
artikelgroep binnen de kringloop (30%) Het aandeel fietsen stijgt en daar ligt nog ruimte voor ontwikkeling.
De bestedingen per klant zijn het hoogst in onze 2.0 winkels. In Wieringerwerf, Heerhugowaard en de
Generatorstraat besteden klanten gemiddeld meer dan 10 euro. De winkels in de binnensteden
(monster/Zijlstraat) scoren gemiddeld het laagst op klantbesteding met 6 euro per klant.
De prijselasticiteit binnen kringloop is enorm goed te zien. Al bij lichte prijsstijgingen is een daling in aantallen
te zien, door betere sturing vanuit onze cijfers en trends kunnen we de omzetten omhoog brengen.
De winkelomzet is in 2015 toegenomen met 6,7% ten opzichte van 2014. De hoeveelheid behalende klanten
is in 2015 met 13,5% toegenomen ten opzichte van 2014
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STICHTING RATAPLAN DEN HELDER
De omzet van Stichting Rataplan Den Helder is ten opzichte van 2014 met 7% gestegen, deze stijging wordt
mede veroorzaakt door een hoge toename van vluchtelingen die een status is toegewezen. Daarnaast neemt
de besteding van overige klanten toe, de gemiddelde prijs per artikel is gestegen ten opzichte van 2014 . Ten
opzichte van de begroting is de gerealiseerde omzet 7,7% hoger uitgekomen.
STICHTING RATAPLAN SCHAGEN
De omzet van Stichting Rataplan Schagen is ten opzichte 2014 met 70% gestegen. Deze stijging wordt
veroorzaakt door de opening van het filiaal in Wieringerwerf. Daarnaast is het aantal opdrachten vanuit de
gemeente Schagen fors toegenomen door de toename van vluchtelingen die een status is toegewezen. Dit
heeft voor ruim € 43.647 aan meer omzet gezorgd. Ten opzichte van de begroting is de gerealiseerde omzet
60% hoger uitgekomen.
STICHTING RATAPLAN AMSTERDAM
De omzetten van Stichting Rataplan Amsterdam zijn ten opzichte van 2014 met 10% gestegen. Het openen
van de Generatorstraat heeft gezorgd voor een omzet groei van € 199.372. De filialen Slingelandtstraat en
Willem Roelofsstraat groeien respectievelijk 8% en 12%, het filiaal in Diemen laat een stijging in de omzet van
3% zien. Ten opzichte van de begroting is de gerealiseerd omzet 4% lager uitgekomen, dit wordt veroorzaakt
door de overlast van wegwerkzaamheden in Diemen en doordat de omzet van de Generatorstraat in 2015
niet op target was. De gemiddelde prijzen in 2015 zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2014, dit geeft aan dat
er meer aantallen zijn verkocht.
STICHTING RATAPLAN ZUID HOLLAND
De omzetten van Stichting Rataplan Zuid Holland zijn ten opzichte van 2014 met 4% gestegen. Monster en
Naaldwijk laten een stijging van 2% en 10% zien ten opzichte van 2014, Spijkenisse laat een groei van 2%
zien. In Naaldwijk heeft het aannemen van een vaste bedrijfsleider gezorgd voor een toename van de omzet.
De omzet van Spijkenisse begint steeds stabieler te worden, dit geldt ook voor Monster. De omzetten van de
filialen Monster en Spijkenisse zijn conform begroting, Naaldwijk daarentegen een plus van 8% zien. Bij Zuid
Holland is zowel de gemiddelde prijs als de verkochte aantallen gestegen ten opzichte van 2014.
STICHTING RATAPLAN ALKMAAR
De omzetten van Stichting Rataplan Alkmaar zijn ten opzichte van 2014 met 3% gestegen. Het filiaal Alkmaar
laat een stijging van 6% zien, de Werfstraat 4% en de Zijlstraat een daling van 3%. Ten opzichte van de
begroting is de totale omzet van de stichting 4% hoger uitgekomen. De omzetten in Alkmaar laten een
stabiele lijn zien, de omzet van de Werfstraat haalt inmiddels bijna wekelijks de target. De omzetten van de
Zijlstraat kunnen echter van week tot week nog behoorlijk verschillen. Zowel de verkochte aantallen als de
gemiddelde prijs per artikel is in 2015 gestegen ten opzichte van 2014.
STICHTING RATAPLAN FIETS
In 2015 is de totaalomzet ten opzichte van 2014 met 34% gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een
lichte stijging van verkoop/reparatie omzet en doordat Rataplan Fiets voor een aantal stallingen die door de
NS zelf beheert worden de P&O/payroll verzorgd. Dit werd in 2014 (vanaf juni) al gedaan voor de stallingen in
Leiden, in 2015 zijn daar de stallingen Hilversum, Amsterdam Centraal, Deventer en Delft bijgekomen. Voor
het verzorgen van de P&O/payroll ontvangt Rataplan Fiets een vergoeding.
Met ingang van maart 2015 heeft Rataplan zelf het beheer gekregen over de stalling Emmen. De stallingen
Assen en Alkmaar Centraal zijn hier in mei en juni bij gekomen.
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TOELICHTING KOSTEN
PERSONEELSKOSTEN:
De personeelskosten zijn lager uitgevallen ten opzichte van de begroting. De voornaamste oorzaak hiervan is
dat de stalling Alkmaar Centraal pas op 1 juni 2015 door Rataplan wordt beheerd. In eerste instantie zou dit
per 1 januari 2015 het geval zijn. Daarnaast zijn in Zuid Holland een aantal mensen die uit dienst zijn gegaan
niet vervangen. Tenslotte zijn bij Rataplan Alkmaar een aantal mensen waarop loonsuppletie van toepassing
was uit dienst getreden. Deze mensen zijn vervangen door Wajongers waar geen loonsuppletie, maar
loondispensatie op van toepassing is. Er vindt dus een verschuiving plaats van loonsuppletie naar lagere
personeelskosten.

AFSCHRIJVINGSKOSTEN:
De afschrijvingskosten zijn hoger uitgevallen dan begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat besloten is de
betaalde goodwill bij Rataplan Fiets voor het merk Groeno in 5 jaar af te schrijven, waar in de begroting nog
rekening is gehouden met 10 jaar. Daarnaast wordt er afgeschreven op de investeringen die zijn gedaan met
betrekking tot het openen van Wieringerwerf. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Ten
slotte zijn de afschrijvingen in Heerhugowaard hoger in verband met de verbouwing die heeft
plaatsgevonden (o.a. verhuizing centraal bureau). Ook dit is in de begroting niet opgenomen.
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HUISVESTINGSKOSTEN:
De huisvestingskosten zijn lager uitgvallen dan begroting, hoofdzakelijk omdat bij diverse vestigingen de
energiekosten lager zijn uitgevallen dan verwacht. In de begroting is uitgegaan van hogere huurkosten omdat
het de bedoeling was dat Beheer per 1 januari zou verhuizen naar Heerhugowaard, wat uiteindelijk in april
heeft plaatsgevonden.

Overige kosten:
De machinekosten zijn hoger uitgevallen dan begroting, wat wordt veroorzaakt door hogere
afvalverwerkingskosten. Doordat Heerhugowaard voor meerdere filialen afval is gaan verwerken zijn deze
kosten gestegen. De kantoorkosten zijn lager uitgevallen dan begroting, wat wordt veroorzaakt door lagere
telefoonkosten. De telefoonkosten zijn omlaag gegaan doordat Rataplan is overgestapt op bellen via Internet
(voip). De algemene kosten zijn hoger uitgevallen dan begroting. Dit wordt veroorzaakt door kosten die zijn
gemaakt voor het behalen van het keurmerk voor kringloopwinkels. Daarnaast is advies ingewonnen bij de
voorbereidingen om het parkeerterrein in Den helder uit te breiden. Tenslotte is in verband met een
onzekere betaling van een debiteur is een voorziening getroffen. De verkoopkosten zijn fors boven begroting
uitgekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat het nieuwe marketingplan voor 2016 in de laatste kwartaal van
2015 al is uitgevoerd. In de begroting van 2016 is rekening gehouden met de hogere verkoopkosten. Het
ontvangen bedrag aan loonsuppletie is lager uitgevallen dan begroting, dit verschil wordt voornamelijk door
Stichting Rataplan Alkmaar veroorzaakt. De reden hiervan is dat een aantal mensen waarop loonsuppletie
van toepassing was uit dienst zijn getreden, deze mensen zijn vervangen door Wajongers waarop geen
loonsuppletie maar loondispensatie op van toepassing is. Er vindt dus een verschuiving plaats van
loonsuppletie naar lagere personeelskosten.

TOELICHTING BALANS:
In totaal is in 2015 voor € 475.559 geïnvesteerd in vaste activa. Deze investeringen bestaan o.a. aan:
•
•
•
•
•
•
•

Investeringen aan uitstraling bestaande filialen
Vervanging van computerapparatuur Beheer
Investeringen in camerabewaking
Investeringen in vervanging / uitbreiding wagenpark
Investeringen in digitale tijdregistratie voor meerdere filialen
Overname inventaris verschillende fietsenstallingen.
Uitvoering businessplan Wieringerwerf

FINANCIËLE KENGETALLEN
De current ratio is ten opzichte van 2014 toegenomen behoorlijk verbeterd. De sterke verbetering heeft
voornamelijk in het laatste kwartaal plaatsgevonden, de goede resultaten in combinatie met beperkte
investeringen hebben hiervoor gezorgd. De gestelde norm van 1,00 is nog niet behaald.
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Ook de solvabiliteitsratio is in 2015 sterk verbeterd ten opzichte van 2014. Dit wordt veroorzaakt door
toename van toename van het eigen vermogen door de behaalde resultaten. Daarnaast zijn zowel de
kortlopende als langlopende schulden afgenomen ten opzichte van 2014.

PERSONEEL
Onderstaand de gegevens over de medewerkers aantallen en FTE per doelgroep en soort werk. Opvallende
verschillen zijn:
•
Bij kringloop zijn de reguliere arbeidsplaatsen heel licht gestegen (1 persoon en 2 FTE) terwijl de
doelgroep met 52 personen en 36 FTE zijn toegenomen, een mooie stijging van 22% ten opzichte
van 2014.
•
Bij fiets zijn de aantallen reguliere arbeidsplaatsen wel flink gestegen met 20 personen maar in FTE is
het verschil kleiner, te weten 3 FTE. Het parttime percentage is derhalve toegenomen. De doelgroep
arbeidsplaatsen zijn qua aantallen en FTE flink gestegen met 20 personen en evenzoveel FTE, een
prachtige stijging van 52%.
•
Totaal Rataplan laat bij de doelgroep een stijging zien van 27%. De groei is volledig toe te schrijven
naar de toename in arbeidsplaatsen van Wajong, WIA en participatie (WWB) Wajong is dus gestegen
van 8% naar 18%, WIA van 0% naar 2% en Participatie van 23% naar 25%.
•
Van de doelgroep arbeidsplaatsen zijn veel meer personen regulier in dienst, een stijging van 130%
ten opzichte van 2014. Dit is evenredig verdeeld tussen kringloop en fiets.
•
Detacheringen zijn licht afgenomen, dit heeft te maken met reguliere arbeidsovereenkomst Wajong
versus detachering van WSW.
•
In deze analyse is nog geen rekening gehouden met de taakstraffers. In 2015 hebben 595 mensen
een korte of lange taakstraf gelopen
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Onderstaand het overzicht per leeftijd en geslacht, enkele opvallende getallen:
•
Bij kringloop is de verhouding man/vrouw 58% staat tot 42% en bij fiets 93% staat tot 7%. Het
laatste is te verklaren door het technische karakter, er zijn gewoonweg minder vrouwelijke
fietsenmakers.
•
Op managementniveau 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.
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VERZUIMRAPPORTAGE GE CONSOLIDEERD
Het ziekteverzuim bij Rataplan is gestegen van 5% in 2014 naar 5.95% in 2015. Enkele opmerkingen hierbij:
•

•

•
•
•

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 verzuim 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.
Het betreft in de meeste gevallen niet werk gerelateerd verzuim.
In 2016 zijn de meeste langdurig verzuimgevallen opgelost door beëindiging dienstverband of door
re-integratie

VERZUIM 2015 SPLITSING KRINGLOOP & FIETS
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Massabalans 2015
De massabalans 2015 laat de volgende trends zien:
•
•
•
•
•

•
•
•

Ten opzichte van 2014 is een stijging aan de inkomende kant te zien. In 2014 is 5771 ton ingezameld
ten opzichten van 6231 ton in 2015.
Mooi om te zien dan van de 6231 ton er meer inbreng is (3316 ton in 2014 vs 3669 ton in 2015)
Er wordt ook meer opgehaald: 2020 ton in 2014 vs 2403 ton in 2015.
De inkoop neemt af, hieruit blijkt dat Rataplan minder afhankelijk wordt van bijkopen en steeds
meer selfsupporting is vanuit de eigen inbreng.
De professionele klantenservice en planning spelen hierbij een grote rol. Klanten kunnen Rataplan
goed bereiken via telefoon en internet en worden uiterst vriendelijk te woord gestaan. Ook de
klachten en opmerkingen kunnen goed worden verwerkt.
Het percentage restafval van 18% is gelijk gebleven in 2015 ten opzichte van 2014. Dit wordt in 2016
een nieuw speerpunt.
De hoeveelheid verkocht in de winkel is wel met 1% toegenomen naar 51%.
De CO2 besparing van 6231 ton staat gelijk aan het gemiddelde energieverbruik 1520 huishoudens!
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ONTWIKKELING EN TRENDS

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 belanghebbenden (onder meer klanten en
(maatschappelijke) partners); dit betekent veelal dat andere dingen moet gaan doen.

Ontwikkelingen op het gebied van de externe omgeving
Concurrentie kringloopwinkels
 Er zijn 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.


Online verkoop stijgt ieder jaar met meer dan 10% en zorgt voor leegloop winkelcentra: Dit brengt
ook voor Rataplan een risico met zich mee. De markt wordt steeds transparanter. Uiteindelijk zal er
ook kringloopomzet weglekken naar online.
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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.

Participatiewet & Quotumwet
 De participatiewet schakelt de doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt gelijk. De
Quotumwet zorgt ervoor dat alle (grote) werkgevers zich verplichten om mensen die vallen onder
het doelgroepenregister aan het werk te helpen. 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. Zo zijn de
grondstofprijzen nog steeds aan het stijgen.

Verschillende crisishaarden en afkoeling wereldeconomie
 In de wereld zijn op dit moment verschillende crisishaarden (Oekraine, 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 negatief.
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Prijsdaling van vastgoed bedrijfspanden


De kosten voor panden nemen nu af door gunstige nieuwe huurcontracten of doordat nieuwe
locaties goedkoop gehuurd kunnen worden.

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 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.



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
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.


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 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.
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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 willen zijn, neemt toe.



RvT hecht groot belang aan resultaat optimalisatie van winkels.

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.


De fietsenstalling als plek om fietsen te onderhouden, verkopen en verhuren blijft een ideale locatie.
De vraag is hoe Rataplan daar een eigen label aan kan toevoegen



NS wil een kwalitatief hoogwaardige stalling. NS gaat voor excellente stallingen.



NS-stallingen zullen gaan veranderen. NS wil commerciële ruimte en exploitatie van de stalling van
elkaar scheiden. NS wil de ruimtes dan commercieel weg gaan zetten. Wel blijft reparatie in de
stalling.



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. De pilots
verschillen in manieren van samenwerking met NS, er zijn pilots met een vaste vergoeding vanuit NS
en er zijn pilots waarbij kosten rechtstreeks worden doorbelast aan NS met een opslag voor
administratie en management.

NS
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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.

TOEKOMSTPARAGRAAF
VERWACHTE GANG VAN ZAKEN

KRINGLOOPWINKELS:
Korte termijn (tot 2 jaar): Voor 2016 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 Berkel en Rodenrijs, Delft en Castricum 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. Er word een verdere professionalisering doorgevoerd op gebied van logistieke planning en
daardoor ontstaat nog meer inzicht in de verschillende inkomende en uitgaande stromen. De nieuw te
openen winkels liggen allen in de provincies Noord en Zuid Holland.
Middellange termijn (tot 5 jaar) : Op nog meer plekken in de Randstad en op andere plekken (vanuit 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 en Zuid Holland
Lange termijn (tot 10 jaar): De kringloopwinkels zullen allen richting 3.0 ontwikkeld worden. Rataplan zal
buiten Noord en Zuid Holland winkels gaan openen.
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FIETSENSTALLINGEN/FIETSENWINKELS:
Korte termijn (tot 2 jaar): NS zal alle stallingen zelf gaan aansturen. De voorziening van personeel wordt
aanbesteed. Rataplan zal zich inschrijven en meedingen naar de functie van ‘hofleverancier’ van
stallingspersoneel. Vanwege onze expertise op gebied van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
het feit dat we deze functie inmiddels al ruim negen jaren vervullen maken we een grote kans. De
fietsenwinkels zijn succesvol en worden in aantal uitgebreid zodra mogelijk, de webshop wordt verder
uitgebouwd.
Middellange termijn (tot 5 jaar) : Rataplan vervuld voor alle NS stallingen de functie van ‘hofleverancier’ voor
personeel en personeelszaken (P&O). De verwachting is dat Rataplan op deze manier voor meer dan 500
mensen een arbeidsplaats kan bieden met NS als partner, hiervan in ieder geval 30% met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Er komen meer fietsenwinkels bij.
Lange termijn: De stallingen zullen in een franchise worden gegoten om vervolgens aan een marktpartij
(Rataplan) over gelaten te worden. De visie van NS hierbij is dat alles wat een andere beter kan of net zo
goed laten we aan de markt over. Echter wil NS eerst kennis opdoen over de manier van exploiteren zodat de
KPI’s beter tot stand kunnen komen.
ALGEMEEN:
Rataplan wil het beste kringloopbedrijf worden in Nederland zijn. Qua formule wil Rataplan blijven innoveren
en daardoor ook in de schijnwerpers blijven staan. Voor de detachering van personeel aan NS stallingen wil
Rataplan de partij worden. als de aanbesteding wordt gewonnen wil Rataplan deze activiteit ook gaan
uitvoeren voor andere grote partijen in Nederland. IN 2022 wil Rataplan aan 2500 mensen werk bieden of
zorgen voor een betaalde baan elders. De verwachte omzetontwikkeling (zie begroting 2016-2018) :
2016: 11 miljoen
2017: 12 miljoen
2018: 12,4 miljoen
In 2016 verwacht Rataplan € 500.000 te investeren.
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