




Wie goed doet, goed ontmoet. Wie kent deze uitdrukking niet? Goed doen is 
het idee achter de kringloopwinkels en alle andere activiteiten van Goed voor 
Goed. Om nog meer goed te kunnen doen zijn wij op zoek naar mensen en 
bedrijven, vrienden, die zich verbonden voelen of willen voelen met Goed voor 
Goed. Wordt u ook vriend van Goed voor Goed?

Stichting Goed voor Goed kringloopwinkel is een stichting die ruim 5 jaar gele-
den begon als eenmanszaak met als doel dagbesteding te bieden aan mensen 
met een beperking en aan alle anderen die daar behoefte aan hebben.
Een ander doel is een vernieuwende en ondernemende organisatie te zijn die 
zoveel mogelijk kansen creëert voor mensen die daar behoefte aan hebben 
waarbij laagdrempeligheid ons uitgangspunt is.

Doordat Goed voor Goed bestaat uit een grote club actieve en sociaal bewogen 
mensen is Goed voor Goed inmiddels zoveel meer dan een plek waar alleen 
dagbesteding wordt aangeboden.

Op dit moment zijn er ruim 150 mensen betrokken bij Goed voor Goed, waar-
van een aantal mensen met een indicatie. De één behoeft begeleiding, de 
ander begeleidt, sommigen dragen bij met hun specialisme, ander coördineren, 
sturen aan of adviseren. Iedereen brengt zijn kwaliteiten in en heeft aan het 
eind van de dag het gevoel dat ze iets nuttigs hebben gedaan. 



Bij Goed voor Goed is iedereen een medewerker

Of je nu in loondienst bent, een indicatie hebt of vrijwilliger bent met of zonder 
hulpvraag. Wij vinden het belangrijk om één term te gebruiken voor iedereen die 
betrokken is bij Goed voor Goed, dit om gelijkwaardigheid en laagdrempelig-
heid te waarborgen.

Iedereen is welkom bij Goed voor Goed, dit is één van de belangrijke uitgangs-
punten. We zijn er trots op dat wij dit kunnen waarmaken. Wij bieden een fijne en 
veilige werkomgeving aan iedereen die daar behoefte aan heeft, gelukkig weten 
steeds meer mensen ons te vinden. Zo kan iedereen starten bij ons en proberen 
wij eventuele drempels, om die start mogelijk te maken, weg te nemen. Zo halen 
wij mensen thuis op als dit nodig is en uiteraard brengen we hen ook weer thuis. 
Men kan zelf aangeven hoeveel tijd er bij Goed voor Goed doorgebracht zal 
worden. Veelal begint men met een ochtendje in de week maar binnen de kort-
ste keren blijkt dat een ochtendje al snel een dag of meerdere dagdelen wordt.  

Bij Goed voor Goed willen we een proces op gang brengen waarin de verwijde-
ring van de maatschappij doorbroken wordt en de persoon leert om zich (weer) 
veilig en geliefd te voelen. Wij streven ernaar iedereen met een positieve blik te 
benaderen en iemands sterke kanten te benadrukken daar waar nodig zullen 
we de minder sterke kanten te ondersteunen.



Om al onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is eind maart 2016 de Stich-
ting Goed voor Goed opgericht waarmee we voldoen aan de huidige wet- en re-
gelgeving. Binnen de wettelijke kaders is ons uitgangspunt om zo min mogelijk 
regels te stellen en zoveel mogelijk zorg te bieden. Wat we in de reguliere zorg 
terug zien komen is dat de tijd die bestemd is voor het ondersteunen van de 
cliënten veelal op gaat in het schrijven van plannen, rapportages en andere pro-
cessen. De tijd die hieraan besteed wordt willen wij graag benutten om werkelij-
ke zorg te bieden. Het persoonlijke aspect staat voorop zodat direct ingespeeld 
kan worden op de behoeften van de medewerkers.

Bij Goed voor Goed staat een goede samenwerking met diverse  maatschap-
pelijk betrokken organisaties en zorginstellingen voorop. Nieuwe projecten 
worden alleen opgezet om te voorzien in een behoefte, waarvoor elders geen 
plaats is, in samenwerking met anderen. Met elkaar maak je immers de mooiste 
dingen. Wij merken dat het ondersteunen op diverse plaatsen een meerwaarde 
voor ons en onze medewerkers heeft.

Steeds vaker wordt er een beroep op Goed voor Goed gedaan om te helpen 
bij evenementen of maatschappelijke projecten. Zo helpen wij onder andere 
bij de Menheerse Havendag, Kunstplus, Flakkeese Dagen, Natuurspeeltuin de 
Buutenplaets en speeltuin de Flierefluiter.

Hieruit voortvloeiend ontstaan ook meer structurele samenwerkingen.



Enkele vormen van samenwerking die we op dit moment hebben

Het klusteam
We helpen elke maandag bij de Svik. In en rondom de Victoriahal in Dirksland 
doen we allerhande klussen. Denk aan onderhoud, bijhouden van de speeltuin, 
assisteren bij het inrichten van de braderieën.

Het Repair café
Al enkele jaren is het op de eerste zaterdag van de maand bij Goed voor Goed 
Repair Café. Hier probeert men samen met de klant spullen te repareren. Het 
Repair Café bestaat uit een leuke club zeer enthousiaste vrijwilligers die we 
graag een plekje binnen ons kringloopcentrum bieden.

Stichting Pameijer
Dit is een groep die enkele zaterdagen in de maand al een lunch in het “café” 
van Goed voor Goed in Middelharnis verzorgt. Het Goed voor Goed café dient 
ook als ontmoetingsplaats voor de klanten van Stichting Pameijer.

Eigenz
Eigenz maakt elke donderdag gebruik van Goed Gekeurd voor hun “steunpunt”. 
Een fijne plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er worden thema-avon-
den georganiseerd onder het genot van zelfgemaakte soep of pannenkoeken.



Sjaloomzorg
Goed voor Goed  zit samen met Sjaloomzorg in het project ‘mensen zonder 
thuis’ waarin mensen die even geen thuis hebben een onderdak en/of onder-
steuning wordt geboden.

Samenwerkingsverband GO
Dit is het samenwerkingsverband van de middelbare scholen op ons eiland. Met 
hen werken we samen bij het ‘maatwerktraject’ waarbij we kinderen, die tijde-
lijk geen plaats hebben binnen het onderwijs, een plek kunnen bieden binnen 
Goed voor Goed.

Autisoos
Het jeugd Ondersteuningsteam (JOT) heeft, met ondersteuning door ouders en 
vrijwilligers een Auti-soos opgezet. De soos met de naam Let’s go Aut! is voor 
jongeren met (kenmerken van) autisme in de leeftijd van 13-20 jaar. Let’s go 
Aut! Ondersteunt deze jongeren om hun sociale netwerk te vergroten en in een 
ongedwongen sfeer lotgenoten te ontmoeten.

Vluchtelingenwerk
Goed voor Goed helpt Vluchtelingenwerk bij het inrichten van woningen voor 
vluchtelingen.

G-elftal De Jonge Spartaan
Goed voor Goed is ook trotse shirtsponsor van het G-elftal van de Jonge Spart-
aan en verzorgt onder andere het vervoer.



Goed voor Goed heeft ook binnen de kringloopwinkel diverse projecten lopen. 
In Middelharnis is dit het ‘atelier Kunstenmakers’ en de computerafdeling, in ons 
filiaal in Oude Tonge zijn we in het Kringloop laboratorium met een elektronica 
workshop ‘Arduino’ begonnen.
Los van de vestigingen van de kringloopwinkels hebben we ook nog een kring-
loopspecialiteiten winkel GoedGekeurd aan de Lijnbaan in Middelharnis en zijn 
we werkzaam op  de zorgboerderij/paarden pension Poldergevoel. Last but not 
least, in Sommelsdijk hebben wij een zorgbrouwerij/proeflokaal Solaes en zijn 
we bezig een fietsenmakerij op te zetten.

De vrienden van Goed voor Goed zijn sociaal, maatschappelijk betrokken en 
geloven in mogelijkheden en kansen. Ook vinden zij duurzaamheid en zorg voor 
ons milieu en onze leefomgeving belangrijk, nu, maar ook in de toekomst.



Men kan vriend worden door aanmelding als vrijwilliger, men kan dan ingezet 
worden in één van onze winkels of bij één van onze projecten op diverse functies 
en locaties. Het inrichten van de winkel is bijvoorbeeld een steeds terugkerende 
activiteit. Samen met een vaste medewerker, wel of geen indicatie, kan men er 
voor kiezen te gaan sorteren, inrichten, of het gaan vervangen van artikelen die 
al lange tijd in de winkels staan. Ook op administratief gebied is er van alles te 
doen. Er moeten goederen worden opgehaald en weggebracht en klanten in de 
winkels kunnen ook op de vrijwilligers een beroep doen.

Bedrijven die goederen over hebben kunnen deze, net als particulieren, done-
ren aan Goed voor Goed. Weer andere vrienden steunen Goed voor Goed door 
te kopen bij één van onze winkels.  Goed voor Goed heeft ook  behoefte aan 
vrienden die hen willen ondersteunen op financieel vlak zodat zij kunnen door-
gaan met waar ze goed in zijn en dat is goed doen. Men kan ons helpen door 
een specifiek project te steunen of misschien heeft u goederen, faciliteiten en/of dien-
sten binnen uw netwerk waar wij naar op zoek zijn. Onze vrienden houden wij elke  
3 maanden op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief 
kunt u vinden waar wij op dat moment behoefte aan hebben. 

Goed voor Goed wil natuurlijk als dank voor uw vriendschap wat terug doen, dit 
kan bijvoorbeeld door een naamsvermelding van uw bedrijf op diverse manie-
ren maar we hebben daarnaast altijd verschillende leuke ideeën voor unieke 
activeringen van onze vriendschappen. Wij nodigen u uit om een dag(deel) mee 
te draaien op één of meerdere locaties zodat u kunt zien dat onze mogelijkheden 
eindeloos zijn.



Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met ons opnemen:

Stichting Goed voor Goed
Contactpersoon: Bjørn Noordzij 
bjorn@goedvoorgoed.nl
06-55345155
                    
www.goedvoorgoed.nl
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