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1500 werkplekken

30 kringloopwinkels

49 fietsenstallingen

Werkgebied 
nu

3 kringloopwinkels

nieuw in 2022

CO2 uitstoot verminderen RataPlan..
is een stichting

met een ANBI status

zonder winstoogmerk 

goedgekeurde accountants-
verklaring

PSO trede 3 en 30+ behaald

is onderdeel van de code 
socialer ondernemen en 
aangesloten bij de BKN

Stichting RataPlan:   ‘Wij zorgen voor de wereld waarin iedereen waardevol mee kan doen!’

RataPlan | kringloop & fiets

RataPlan biedt 1500 werkplekken in 
30 kringloopwinkels en 49 NS fietsenstallingen. 
Wij hebben vele soorten betaald werk, van kassamedewerker tot 
fietsenmaker en van chauffeur tot servicemedewerker. Ook bieden 
we werkervaringsplekken of stageplaatsen, al dan niet gecombi-
neerd met een MBO opleiding en trainingen.

De vermindering van CO2 uitstoot realiseren we door 
hergebruik te bevorderen, maar ook door bevordering van 
fiets- en treingebruik. Iedere kringloopwinkel zorgt voor her-
gebruik van zoveel mogelijk producten en/of materialen.
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Jaarlijks gaat er 10 miljoen KG spullen door onze handen.  
Elke gerecyclede KG bespaart eenzelfde hoeveelheid 
CO2  uitstoot (becijferd door TNO).  
Een gemiddelde kringloopwinkel van RataPlan bespaart zo 
500.000 kg CO2 uitstoot. 
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Met al het werk dat RataPlan biedt willen wij zoveel 
mogelijk CO2 uitstoot voorkomen. 
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Leuk, sociaal en duurzaam

Academy

Wat biedt RataPlan Wij zorgen voor de wereld waarin iedereen waardevol mee kan doen.
   Doe jij met ons mee?

RataPlan dienstverlening Samenwerkingen

Logistiek
Horeca
Retail
Fietsen/techniek
Servicemedewerker
Administratie 
ICT

Opleidingen

Beheer

ROC, Horizon, Zadkine
Supervisie

Niveau
AKA, entree, MBO niveau 1,2

Stichting RataPlan

RataPlan 5.000 banenplan

In 2030 wil RataPlan werk bieden aan 5.000 
mensen, waarvan het merendeel met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. 

kringloopwinkels
Het openen van nieuwe 
vestigingen, verdeeld over 
Nederland.

dienstverlening
Uitbreiden vergelijkbare 
dienstverlening als NS 
fietsenstallingen.

Met al het werk dat RataPlan biedt willen wij zoveel 
mogelijk CO2 uitstoot voorkomen. 

Schaarste arbeidsmarkt vs. mensen aan de zijlijn
Er is in Nederland veel extra potentieel nodig omdat er schaarste is op de arbeidsmarkt. Toch staan 
er meer dan een miljoen mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. RataPlan wil hen graag helpen 
richting een betaalde baan. Een gemiddelde kringloopwinkel van RataPlan biedt werk aan 35 
medewerkers, waarvan het merendeel (75%) met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Volgens de 
bouwblokkenmethode* vertegenwoordigt dat een waarde van ongeveer € 900.000,- (afhankelijk 
van de doelgroep).

Meer kringloopwinkels  = meer werkgelegenheid & meer hergebruik

“Er is geen sprake van 
concurrentie in de 
kringloopbranche, 
meer kringloopwinkels 
versterken elkaar eerder.” 

De landelijke samenwerking zoals we die met NS hebben, willen 
wij aan andere landelijke partijen aanbieden. Op die manier 
helpen wij bedrijven meer banen te bieden aan mensen die, om 
welke reden dan ook, extra begeleiding nodig hebben bij het 
werk. Deze begeleiding faciliteert RataPlan dan ook. 

“RataPlan winkels worden 
zo energie neutraal als 
mogelijk gebouwd en  
ingericht. Denk aan zonne-
panelen en warmtepompen.”

WSP
UWV
ROC

Een aantal vaste 
samenwerkingspartners;  

Zara (Inditex)
Save Plastics
Clean 2 Anywhere
Green Oil Recycling
I-did

Om de wereld samen een 
stukje mooier te maken 
hebben wij ook duurzame 
samenwerkingen, met onder 
andere

Detachering gecombineerd met jobcoaching in samenwer-
king met Inwerking. Detachering kan in de richtingen: detail-
handel, logistiek, horeca, (rijwiel) techniek, dienstverlening. 

“RataPlan wil drempels naar 
de arbeidsmarkt wegnemen 
en iedereen een kans geven 
op een betaalde baan.” 

Een aanbestedende dienst benoemt verschillende social return-activiteiten c.q. verplichtingen (en koppelt daaraan   
relatieve bedragen). De marktpartij bepaalt zelf welke activiteit/verplichting zij wenst toe te passen.  

* 

RataPlan wil mensen klaarstomen voor de reguliere arbeidsmarkt. 
Dankzij werkervaring, een passende opleiding en persoonlijke 
begeleiding zorgen wij dat mensen kunnen doorstromen naar 
andere werkgevers en er een breder aanbod werkgevers komt. 

Wat biedt RataPlan werkzoekenden?


