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Terugkijken naar het jaar 2017.
Voor Goed voor Goed het jaar dat voornamelijk in het teken stond van ordenen.
Laat dat nou net niet mijn sterke kant
zijn. Maar noodzakelijk om Goed voor
Goed een stabiele en gezonde toekomst
te bieden. Dat ordenen is gedaan.
Met een team van medewerkers zijn vele
zaken geregeld. Waardoor we nu een
organisatie hebben waarin we overzicht
hebben op het gebied van regelgeving en
financiën en voldoen aan de eisen die aan
ons gesteld worden. Uiteraard blijven we
streven naar een minimum aan regelgeving,
maar binnen dit minimum hebben we het
op orde en dat voelt goed.
Maar mensen daar draait het om bij Goed

voor Goed. Dat voert dan ook de boventoon in ons jaarverslag. We hebben weer
mooie dingen met elkaar meegemaakt.
Medewerkers die zich ontwikkelen,
vriendschappen die ontstaan, verdriet
dat gedeeld wordt.
Goed voor Goed vierde in dit jaar zijn 5
jarig bestaan. Met trots en ook verwondering kijk ik om. Wat moois hebben we
met elkaar bereikt en wat is het toch fijn
om een bijdrage te kunnen leveren om
het leven van een ander net even wat beter
of prettiger te maken.
Deze mooie verhalen vullen ons jaarverslag.
Ik hoop dat u net zo kan genieten van
deze verhalen als ik.
Joost van Welsenis

Eén van de doelstellingen van Goed voor
Goed is: de afvalberg verminderen.
Goed voor goed staat voor duurzaamheid. Dit doen we om een gezonde en
duurzame leefomgeving te creëren voor
zowel de huidige als de toekomstige generatie. We willen af van het te veel gebruiken van eindige grondstoffen en het
onnodig weggooien van producten.
In een duurzame wereld moeten mens,
milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. In een niet-duurzame situatie
wordt roofbouw gepleegd op de aarde.
Mensen putten de natuurlijke rijkdommen sneller uit dan ze zich kunnen herstellen.
Onze kringloop zorgt ervoor dat de levensduur van goederen met minstens de
helft wordt verlengd en werkt op die manier
mee aan een duurzame samenleving.
TNO heeft becijferd dat het inzamelen

van één ton goederen door kringloopwinkels gelijk staat aan een besparing van
eveneens één ton CO2. Kringloopwinkels
in ons land, zo ook Goed voor Goed, leveren daarom een veel grotere bijdrage aan
het milieu dan vaak wordt gedacht.
Het overgrote deel van de ingezamelde
goederen is geschikt óf wordt geschikt
gemaakt om in één van de winkels verkocht
te worden en krijgt daardoor een tweede
leven.
Alle aangeboden spullen worden verzameld in het magazijn. De medewerkers
sorteren daar de spullen. Ze zetten dus
alles bij elkaar wat bij elkaar hoort. Dan
wordt alles verder uitgezocht en zo nodig
schoongemaakt. Goede spullen gaan de
winkels in en worden op schappen gezet.
Elke dag worden de afdelingen in de winkels aangevuld met een nieuwe voorraad.
Elektrische apparaten worden getest en
indien mogelijk gerepareerd voordat deze

in de winkels te koop worden aangeboden.
Sommige spullen gaan naar het afval.
Belangrijk daarbij is dat deze goederen
worden gedemonteerd waardoor het afval gescheiden wordt en daarna naar de
afvalverwerking gaat.
Doel daarbij is om de afvalstoffen gebruiken om er weer nieuwe producten van
te maken. Plastic, papier en glas kun je prima
recyclen. Bij onze kringloopcentrums
staan containers om het afval gescheiden
in te verzamelen. Containers zijn er voor
glas, aardewerk, papier, kleding, metaal,
hout en elektrische apparaten.
Klanten die in onze kringloopwinkels komen,
kopen voor weinig geld kleding en spullen om hun huis mee in te richten. Er komen ook mensen die oude spullen verzamelen. Veel mensen vinden het ook niet
nodig om alles maar nieuw te kopen. Ze
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vinden het een goed idee om spullen te
hergebruiken.
Hergebruik hoog in het vaandel van Goed
voor Goed. Dat gaat dan om spullen die
opnieuw een bestemming krijgen. De
oude tafel van oma verschijnt als nieuwe
aanwinst in het studentenhuis.
Wanneer hout wordt weggedaan, bijvoorbeeld van een tafel die niet te verkopen is, wordt gekeken of dat hout opnieuw te gebruiken is. Soms worden er
bijvoorbeeld mooie ‘nieuwe’ meubels
van gemaakt.
Goed voor Goed en duurzaamheid zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden!
De andere doelstelling van Goed voor
Goed is zoveel mogelijk werkplekken creëren
waar mensen zinvol bezig kunnen zijn.

Zo bieden wij dagelijks aan ongeveer 60 mensen dagbesteding die bij hun past
waardoor ze zich op allerlei vlakken ontwikkelen.
Zijn er 20 mensen die bij ons hun participatieplicht vervullen en die waar mogelijk
weer begeleid worden naar betaalde arbeid.
Hebben wij 7 mensen vanuit de bijstand weer aan het werk geholpen.
Zijn er 10 mensen doorgestroomd naar betaald werk.
Hebben wij mensen begeleid naar de zorg die zij nodig hebben en verdienen.
Zijn er ruim 40 vrijwilligers dagelijks betrokken bij GoedvoorGoed.
Hebben wij diverse side-projecten lopen waarbij mensen aan het verwezenlijken
van hun droom werken. Zo zijn we nu bezig met een dichtbundel voorzien van
illustraties
Zijn wij 6 dagen in de week open en mogen mensen spullen komen brengen.
Komen dagelijks 20 tot 30 mensen spullen brengen.
Hebben wij dagelijks tussen de 6 en 10 ophaalafspraken (van een kastje tot een
volledige woningontruiming).
Bezorgen wij dagelijks spullen die mensen bij ons hebben gekocht aan huis.

De Raad van Toezicht heeft in 2017 8 x
vergaderd met de bestuurder
2 x heeft de Raad van Toezicht gebrainstormd met de leidinggevenden
Daarnaast hebben leden van de Raad van
Toezicht de bestuurder ondersteund bij
diverse projecten
Belangrijke items in 2017 waren:
Administratie: De administratie is zodanig gereorganiseerd dat er efficiënt
en nauwgezet geadministreerd wordt.
Hierdoor is zeker dat wat nodig is op een

goede manier gebeurt, en kan tegelijk de
energie zoveel mogelijk gebruikt worden
voor de organisatie van de werkzaamheden
en de begeleiding van hen die dit nodig
hebben.
Personele zaken: Juist voor bevlogen,
gemotiveerde medewerkers, mensen die
minder met carrièreplanning en optimaal
geld verdienen bezig zijn is het van belang dat zij hun werkzaamheden kunnen
uitvoeren met als basis goede arbeidscontracten. Veel inzet van de bestuurder,
ondersteund door de Raad van Toezicht

heeft geleid tot een gedegen personeelsplan.
Veiligheid: Vanzelfsprekend is dat er veilig gewerkt moet worden. Hiervoor is een
Risico Inventarisatie en Evaluatie plan
met bijbehorende protocollen, gericht op
de Arbo wetgeving gemaakt en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Huisvesting: De huisvesting van met
name de vestiging Middelharnis behoeft
de nodige aandacht. Blijven we op de Simon Stevinweg of gaan we op zoek naar
een andere locatie in Middelharnis. Ook

hier is in 2017 veel aandacht aan besteed.
Dit heeft overigens nog geen concrete resultaten opgeleverd.
Doordat veel moest gebeuren en de leden
van de Raad van Toezicht individueel bij
verschillende projecten betrokken waren,
was de toezichthoudende functie soms
niet “van een afstand”. Dit was onoverkomelijk. Nu steeds meer belangrijke bedrijfsmatige zaken gerealiseerd zijn verwacht
de Raad van Toezicht zich meer toe te
kunnen leggen op toezichthouden.

We zien een collega die we nog niet goed
kennen en besluiten een praatje te maken.
Robert Jan geeft aan niet echt te willen
praten omdat hij dit moeilijk vindt. Een
aantal jaar geleden heeft hij een hartstilstand gehad waarbij hij onherstelbaar
hersenletsel heeft opgelopen, sindsdien
vindt hij het moeilijk om contacten aan
te gaan, hij heeft een slecht geheugen
en ervaart problemen met het leren van
nieuwe dingen.
Het is op de computerafdeling van Goed
voor Goed waar hij nu werkt en dat is
tevens de reden waarom wij hem niet
eerder gezien hebben; deze afdeling is
in een ander gebouw. Robert Jan ziet er
intelligent en ongeschonden uit zo op het
eerste gezicht maar als we verder met
hem praten merken we dat het sociale
contact hem moeilijk valt. Het is lastig

voor hem, hij geeft aan niet meer te zijn
wie hij was, dat hij echt niet meer kan wat
hij vroeger kon en dat hij verdrietig is dat
hij veel mensen daardoor verloren is. Het
zijn dingen die we niet hebben kunnen
bevroeden toen we hem zojuist zagen.
Er zijn inmiddels wat maanden verstreken
en we treffen Robbert Jan op een andere
locatie van Goed voor Goed, we zetten
het gesprek voort.
Robbert Jan vertelt dat hij is geboren en
opgegroeid samen met twee zussen en
een broer in Haarlem; Robbert Jan herinnert zich weinig van zijn jeugd, wat hij
nog wel weet is dat hij veel met Lego
speelde. Hij besluit na het Atheneum aan
de universiteit te Leiden te gaan studeren
en heeft daar succesvol geschiedenis gestudeerd, hij mag nu drs. voor zijn naam
zetten.

Na de universiteit ging Robbert Jan werken
bij het Academisch ziekenhuis in Utrecht
en rolde daar de ict in, de opmars van
de computers heeft hij van dichtbij meegemaakt. Hij voorzag de afdelingen van
computers en hij beheerde het hele netwerk. Robbert Jan maakte een overstap
naar Getronics waar hij werkzaam was als
project manager.
Hij was in Utrecht gaan samenwonen met
zijn vriendin die later zijn vrouw geworden is; zij kregen 2 kinderen en hebben
het drukke Utrecht verlaten om in het
rustige Herkingen te gaan wonen.
En toen kreeg hij een hartstilstand. Met
als gevolg onherstelbare hersenschade.
Vanaf dat moment was het heel verwarrend, half leven in hoe het voorheen was
en half in hoe het nu is. Hij is inmiddels
zijn huis kwijt, is gescheiden en staat onder bewindvoering. Robbert Jan is een
tijd naar Hersenz gegaan waar geleerd
wordt om met hersenschade om te gaan.
Op dit moment ontvangt Robbert Jan wekelijks hulp vanuit Sjaloomzorg.
Toen Robbert Jan bij Goed voor Goed
kwam werken is hij begonnen bij de
computers en de boeken maar nu werkt
hij op de locatie Oude-Tonge van Goed
voor Goed en maakt mooie spullen van
hout. Nu hij niet meer met zijn hersenen
kan werken probeert hij te werken met
zijn handen. Hij experimenteert met
verschillende materialen en probeert
een andere manier te vinden om zijn leven waardevol en dragelijk te maken.
Op deze locatie en plek is hij zichtbaarder
voor zijn collega’s en klanten die regel-

matig met de gemaakte spullen van hem
naar huis gaan. Met kerst vonden de door
hem gemaakte houten kerstbomen gretig
aftrek, later heeft hij met veel enthousiasme gewerkt aan een poppenhuis en geeft
hij nu vorm aan een tuinbank gemaakt
van een oud bed.

Robbert Jan vertelt dat hij nu nog zelfstandig woont en drie maal per week
buiten de deur eet; twee maal bij Mauritshof en 1 maal bij Willemshof. Het
liefst zou Robbert Jan op een groep wonen. Hiervoor heeft hij zich ingeschreven. De overheid wil echter dat mensen
zo lang mogelijk zelfstandig wonen en
leven. Voor Robbert Jan betekent dit
eenzaamheid, vooral in de weekeinden.
Robbert Jan is moe en geeft aan het gesprek te willen beëindigen, we geven
gehoor aan zijn verzoek. Robbert Jan,
bedankt voor het gesprek en veel succes,
plezier en groei bij Goed voor Goed.
Yvonne, Ingrid o.l.v. Björn

Als je weleens bij de kringloop in Oude-Tonge bent geweest, is de kans groot
dat je geholpen bent door Robbert.
Een keurige beleefde jongeman die klanten
echt nog het gevoel geeft dat ze klant
zijn. We maken nader kennis met Robert
Jaworski.
“Ik werk inmiddels 2 jaar bij GoedvoorGoed. Ik ben begonnen op de computerafdeling in Middelharnis, 2 dagen in de
week. Inmiddels werk ik 1,5 dag in Middelharnis en 2 dagen in Oude-Tonge, onder
andere achter de kassa.
Ik heb het prima naar mijn zin en naast
de kassawerkzaamheden doe ik nog veel
meer. Ik controleer elektrische apparaten
en help in de winkel. Ik heb mijn eigen gamehoek. Daar wordt alle elektronica verkocht. Samen met een collega heb ik een

heuse Arcadekast gebouwd met daarin
300 Arcade spellen. Ik heb het technische
gedeelte gedaan en mijn collega heeft de
houten kast er omheen gemaakt. Ik vind
het geweldig dat er veel gebruik van gemaakt wordt door bezoekers van de winkel.
Ook help ik mee bij het organiseren van
Arduino workshops. Kortom, ik heb genoeg te doen”.
De overstap van de computerafdeling
naar de kassa en de winkel in Oude-Tonge
was helemaal niet zo vanzelfsprekend.
Robert heeft namelijk autisme en kijkt
bijvoorbeeld mensen niet aan als hij met
ze praat, hij dacht dat dat een belemmering zou zijn voor het werk achter de
kassa. Bij GoedvoorGoed zagen ze dat
eigenlijk als pluspunt want zo kan hij beter luisteren naar klanten zonder afgeleid
te worden door teveel prikkels. Ondanks

dat alle prikkels die hij binnenkrijgt erg
vermoeiend zijn vindt hij het meer dan
de moeite waard.
“Bij GoedvoorGoed heb ik in korte tijd
heel veel geleerd, ik heb veel meer zelfvertrouwen, veel meer sociale contacten
en een zinvolle dagbesteding. Ik voel me
gewaardeerd heb het gevoel dat ik best
een belangrijke plek heb in het GoedvoorGoed team. En ik ben hier voorlopig
nog niet uit geleerd. Ook vind ik het heel
bijzonder dat er hier zoveel goede vriendschappen ontstaan. Sinds ik hier werk
heb ik er veel vrienden bij. ”
Robert heeft trouwens ook nog een
droom. Hij wil heel graag een keer een
dichtbundel uitgeven.
Robert, die veel nadenkt, heeft een
bijzonder talent waarmee hij iedereen

versteld laat staan Hij maakt regelmatig
gedichten, over de meest uiteenlopende
onderwerpen; al zijn gedachten maken
kans om omgetoverd te worden in een
prachtig gedicht.
Soms over gevoelige onderwerpen of
over alledaagse onderwerpen. Bijvoorbeeld over de tv die bij de kringloop ingeleverd werd omdat hij niet “smart”
genoeg was. Een ander gedicht dat in de
winkel hing is verkocht.
De droom van Robert komt binnenkort
uit. Zijn dichtbundel is bijna klaar om te
worden opgemaakt door een drukker
waarna het boek gedrukt gaat worden in
een eerste oplage van 250 stuks. Dat is
best bijzonder. Al zijn gedichten zijn voorzien van prachtige illustraties van Laura.

Las net dat de kunst-piano van Goed voor Goed
verkocht en geleverd is,
dus even een gedicht voor
lieve Pi:
Ik werk niet alleen, in
de te gekke shop
Maar ik mis die piano met
veel kunst erop.
Het is nu toch stiller
dan het was geweest,
Het geluid van de piano
mis ik nog het neest.
En de leegte die morgen
weer vol zal staan,
Zeg ik bij deze, met een
lach en een traan,
So long, farewell piano.

Ook Laura werkt al een tijdje bij GoedvoorGoed. Ze bereidt zich hier voor op
een betaalde baan.
Na een lange periode waarin ik me buitenshuis niet prettig voelde vanwege psychische klachten heb ik de stap genomen
om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik ben
begonnen met 2 halve dagen. Inmiddels
ben ik 3 dagen aan de slag. Ik zorg voor
alle boeken die binnen komen bij GoedvoorGoed en werk ook achter de kassa.
Ik ondersteun de collega’s bij hun werkzaamheden. Ook knap ik meubelen op en
vind ik het fijn om er soms kunstwerken
van te maken. Zo heb ik, geïnspireerd
door Keith Haring, een piano beschilderd.
De piano staat nu in de huiskamer van
een nieuwe eigenaar die direct verliefd
werd op dit kunstwerk.
Ik heb veel meer zelfvertrouwen en meer

sociale contacten gekregen. Bij GoedvoorGoed heb je collega’s die elkaar begrijpen en steunen waar nodig. Iedereen
is gelijk en er is een veilige werkomgeving
waar rekening wordt gehouden met je
beperkingen maar de nadruk wordt gelegd op wat je wel kunt. Een fantastische
omgeving om je te ontwikkelen. Ik ben er
inmiddels achter gekomen dat ik het fijn
vind om andere collega’s te begeleiden
en ondersteunen, Ik heb het gevoel dat
mij dit wel ligt.
Misschien dat er in de toekomst mogelijkheden liggen voor een baan in de zorg.
Of anders wordt ik illustratrice. Dat is al
lang een droom.
Ik durfde eerder de stap niet te maken
naar de grafische school. Maar nu komt
binnenkort de dichtbundel van Robert uit
met mijn illustraties.

Dromen kunnen gewoon uitkomen.

Kosten Goed voor Goed 2017
14329

8036
7064

18701

31243

23722

34029

129024

300984

6178

Kosten van grond- en hulpstoffen
Kosten uitbesteed werk
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste acva
Huisvesngskosten
Exploitaekosten
Verkoopkosten

Opbrengsten Goed voor Goed 2017

146673
690
389164
22000

Opbrengst dagopvang cliënten

Subsidies

Giften

Overige baten

Wilt U meer informatie over het Financieel jaaroverzicht 2017 neem dan contact op
met Goed voor Goed
Goed voor Goed
E: info@goedvoorgoed.nl
W: goedvoorgoed.nl
T: 0187-785180

