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Noggus&Noggus maakt deel uit van Landstede
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Het is ieder jaar weer een feest om het jaarverslag van 
Noggus&Noggus te maken. Een prachtig moment om 
terug te kijken wat we elk jaar toch maar weer mooi 
voor elkaar krijgen. Ik wil graag met u terugkijken op 
een veelbewogen jaar.

Het milieu
Aan het einde van 2015 werd wereldwijd een klimaat-
akkoord gesloten om de opwarming van de aarde te-
gen te gaan. Kringloopbedrijven dragen daar al jaren 
aan bij door hun bijdrage aan de inzameling en re-
cycling van goederen en grondstoffen. Noggus&Nog-
gus zamelde dit jaar maar liefst 1.124.952 kilo in, een 
stijging van 5,3 % ten opzichte van 2014. We zijn in 
staat geweest om gemiddeld 95% te verkopen of te 
recyclen, dus het is wel duidelijk dat we dit jaar ook 
weer volop hebben bijgedragen aan deze klimaatdoel-
stelling. Wereldwijd misschien een druppel op de gloei-
ende plaat, maar lokaal een prestatie van formaat van 
onze klanten en personeel. Want weggooien lijkt mis-
schien de snelste weg, maar bewust omgaan met je 
afval en overtollige spullen is nu eenmaal duurzamer. 

De samenleving
Een ander bijzonder feit in 2015 was de invoering van 
de Participatiewet. Dat betekent dat de gemeenten ie-
dereen moeten ondersteunen die aan de slag wil op de 
arbeidsmarkt, maar daarbij hulp nodig heeft. Voor de 
meesten begint dat bij het opnieuw opdoen van werk-
ervaring. Ook dat kan bij Noggus&Noggus. In onze 
vestigingen werken 15 betaalde medewerkers en 140 
vrijwilligers met hart en ziel om alle goederen die bin-
nenkomen te sorteren, op te poetsen, te verkopen in 
onze winkels en te recyclen als ze niet (meer) verkocht 
kunnen worden. Er zijn vrijwilligers die al meer dan 25 
jaar bij ons werken. 

En elke maand melden zich nieuwe vrijwilligers:
• omdat ze werkloos zijn, maar toch in een werkrit-

me willen blijven 
• die ondanks hun beperking niet langer langs de 

zijlijn willen staan en aan de slag willen, en zich 
melden voor een werkervaringsplaats

• op zoek naar een taalstage en zinvolle tijdsbeste-
ding, omdat ze pas in Nederland zijn komen wonen

• om van hun  hobby hun werk te maken
• etcetera, etcetera

Anders
is leuk
Het verhaal van een 
kringloopbedrijf dat 
Noggus&Noggus heet...

Bij Noggus&Noggus telt iedereen mee. En ben je an-
ders dan anderen? Dat vinden we fijn, want anders 
zijn is leuk. Ieder mens is uniek, en dat waarderen we.

De markt
U zult zich 2015 ook herinneren als het jaar waarin de 
detailhandel in Nederland in een crisis kwam. Grote 
winkelketens verdwenen uit de winkelstraten. De op-
mars van de online aankopen lijkt niet meer te stui-
ten. Hoewel... Komt u wel eens bij Noggus&Noggus? 
Jaarlijks verwelkomen we  155.000 klanten, en verko-
pen we meer dan  500.000 producten. Vrijwel niets is 
nieuw, alles is al eens eerder gebruikt, maar voor de 
nieuwe koper vaak bruikbaar, laag in prijs en regel-
matig bijzonder. Niet op internet, wel in de winkel, en 
elk product is uniek. Dat is het echte kringloop-kopen. 
Winkelen bij Noggus&Noggus blijft  anders: leuk en 
verrassend.

De wereld 
We realiseren ons bij Noggus&Noggus dat we niet al-
leen op de wereld zijn. Daarom steunen we ook graag 
goede doelen, dichtbij en veraf. Zo hebben we een in-
zameling gehouden voor de slachtoffers van de ramp 
in Nepal, en hebben we een unieke samenwerkings-
overeenkomst afgesloten met de Stichting Dalfsen 
helpt Oost-Europa. Ook lokale verenigingen en stich-
tingen helpen we graag. 

Ik wens u veel leesplezier, en ik hoop ook in 2016 op-
nieuw te mogen rekenen op uw samenwerking met 
ons. 

Ankie van Ballegoijen,
Directeur Landstede Kringloop
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Inzameling en recycling 2015
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Recycling in kilo’s en rendement 2015
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64
.4

36

41
.5

05

12
.8

54

7.
86

8

17
0.

49
2

27
9.

20
2

16
0.

25
2

99
.7

54

10
1.

94
2

10
6.

55
4

55
.5

99

24
.4

94

16
.3

71 41
.8

57

20
.5

10

8.
55

0

Ommen
Dalfsen
Staphorst
Zwartewaterland

rendement 98,40%
rendement 96,60%
rendement 94,10% *
rendement 98,30%

Staphorst: 188320Dalfsen:    770713     

Papier
Elektra
B-hout
Metaal
Textiel

Papier
Metaal
Elektra
B-hout
Textiel

356300
  76616
  72760
  49087
  26290

564086
  77040
  49060
  43031
  37496

63880
50759
26520
24560
22601

D
al

fs
en

O
m

m
en

S
ta

ph
or

st

Zw
ar

te
w

at
er

la
nd



Noggus&Noggus 6

.

‘Het is goed hier. Natuurlijk mis ik Syrië, het Syrië 
van vroeger en vooral de mensen. Mijn ouders wonen 
er nog en mijn broer, ze wonen gelukkig in een veili-
ge regio. De mensen waren er van nature aardig en 
gastvrij. Nu wordt er gevochten om geld, om macht, 
puur uit eigenbelang. Alles gaat kapot. Men denkt al-
leen voor zichzelf, niet voor het land. Daar kan ik me 
wel heel boos om maken. We hebben heel veel mee-
gemaakt, het was verschrikkelijk. We hebben alles 
verloren. Ik hoop dat het ooit weer goed komt. Het 
maakt ons nog extra dankbaar dat we hier in Neder-
land zo goed opgevangen zijn. Mijn kinderen en mijn 
diploma zijn mijn toekomst. Ik wil vooruit denken.’

‘Zoiets als Noggus&Noggus is wel nieuw voor mij, zo-
iets bestond niet in Syrië. Ik leer er veel van. Ik leer 
over “huisinrichting”, over “brommers”en “fietsen” en 
“huisinrichting”. Kijk, ik spreek toch al heel wat woor-
den Nederlands! Ik kan ook al zeggen: “Ik begrijp 
het niet”!

‘We zijn heel dankbaar. Morgen gaan we in het cen-
trum van Ommen op de markt staan, en we bieden 
Syrische hapjes aan. En ik ga heel groot op een pa-
pier schrijven: 
DANK U NEDERLAND! WE ZULLEN NOOIT VERGETEN 
WAT JULLIE VOOR ONS HEBBEN GEDAAN!’

‘We zijn hier geweldig opgevangen’

In 2014 woonde apotheker Ahmed Habboush 
nog met zijn vrouw, dochter van negen en zoon 
van zes in Idlib, Syrië, vlakbij de Turkse grens. 
‘Wij zijn onze twee apothekerszaken kwijtge-
raakt, al onze spullen, ons huis en ons thuis. 
Maar gelukkig hebben we elkaar nog.’ Ahmed 
vertelt.

‘In maart 2015 begonnen de vernietigingen in de stad 
waar wij woonden. We lieten alles achter en vertrok-
ken naar een veiliger plek in Syrië. Ik probeerde werk 
te krijgen, dat lukte niet. Het lukte ook niet in de om-
ringende landen en verderop: Kuwait, Saudi Arabia. 
Ik probeerde het als apotheker, als medewerker in de 
vluchtelingenzorg, ik probeerde van alles. Maar het 
lukte niet.’

‘Toen besloten we om ver weg van Syrië te gaan, 
vooral vanwege de kinderen. Wij wilden hen een vei-
lige toekomst bieden, een toekomst met mogelijk-
heden, met zekerheden, met onderwijs. We hoorden 
dat de kinderen in Nederland volop kansen krijgen. 
Bovendien staan de Nederlanders open tegenover 
buitenlanders. En het klopt. De mensen zijn hier heel 
aardig, ze doen wat ze kunnen, we zijn geweldig op-
gevangen. De kinderen vinden het heel fijn op school, 
ze zijn leergierig en leren de taal. Het is prachtig om 
te zien hoe de leerkrachten en de medeleerlingen 
onze kinderen met respect behandelen. Mijn vrouw 
en ik zijn hier gelukkig. Vooral omdat ik als vrijwilli-
ger aan het werk kon bij Noggus&Noggus. Ik vind het 
geweldig dat bedrijfsleider Monique Backers dat mo-
gelijk heeft gemaakt door met het Centraal Orgaan 
Asielzoekers te overleggen. Nu kan ik de taal leren, 
de cultuur leren, onder de mensen zijn. Ik wil de kloof 
overbruggen. Ik wil weten hoe Nederlanders denken, 
ik wil integreren en hier dan als apotheker aan het 
werk gaan als dat mogelijk is.’

    Da’s     
  maatschappelijk 
    betrokken ?!

noggus
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Wim Selles

De bedrijfsleiders

Wim Selles en Jeroen Albers(Dalfsen):
‘Kringloop is een vak apart, ik kan er wel een boek 
over schrijven!’ zei Wim Selles ooit. We hopen van 
harte dat hij dat gaat doen nu hij met pensioen is. 
Na vijftien jaar gaf de gerenommeerde bedrijfsleider 
van Noggus&Noggus in Dalfsen in december 2015 
het stokje over aan Jeroen Albers. 
‘In het begin stond ik er versteld van wat hier al-
lemaal gebeurt’, zegt Jeroen. ‘Er wordt zoveel werk 
verzet, ook en vooral achter de schermen. In totaal 
werken hier zo’n dertig mensen, elke dag zijn er zo’n 
acht tot tien heel erg druk bezig. Sorteren, spullen 
verwerken, voortdurend zorgen dat er nieuwe aan-
voer is voor in de winkel, nieuwe artikelen plaat-
sen. Het streven is dat er minimaal 95% gerecycled 
wordt, dus maximaal 5% afval is. Dat halen we met 
gemak, maar daar moet dus wel veel voor gebeuren. 
Langzamerhand wordt alles vanzelfsprekender voor 
de nieuwe bedrijfsleider. ‘Het is hier gezellig, ik ben 
in een mooie club met mensen terecht gekomen in 
een bijzondere winkel in een mooie gemeente. Ik ga 
met plezier naar mijn werk en heb het goed naar 
mijn zin!’

May van Holthe tot Echten (Hasselt):
‘Ik ben blij dat mensen meer nadenken over her-
gebruik en verspilling. Ik vind het niet kunnen dat 
dingen die nog hartstikke goed zijn gewoon wegge-
knikkerd worden. En niet alleen goederen krijgen hier 
een nieuwe kans, ook veel mensen die hier werken. 
Mensen die afgekeurd zijn, mensen die moeten reïn-
tegreren. En er werken hier ook stagairs. Het werken 
met vrijwilligers is bijzonder en erg leuk. Want de 
meeste medewerkers komen hier gewoon omdat ze 
het fijn vinden, omdat ze het naar hun zin hebben, 
omdat ze gewaardeerd worden. Daarom hangt hier 
ook zo’n opgewekte, positieve sfeer.’

Monique Backers (Ommen):
‘Het milieu is heel belangrijk. Er zijn steeds minder 
grondstoffen in de wereld. Ik vind het fijn om mensen 
zich ervan bewust te kunnen maken dat elk onder-
deeltje van een afgedankt product weer een grond-
stof kan vormen voor een nieuw product. Daarnaast 
vind ik onze sociale doelstelling heel belangrijk. Wij 
recyclen en verkopen hier producten, maar we vor-
men ook een middelpunt voor mensen die elkaar wil-
len ontmoeten. Mensen komen om bij een bakje kof-
fie met elkaar van gedachten te wisselen, maar ook 
om te integreren, om te (leren) werken of om een 
daginvulling te hebben. Dat vind ik heel belangrijk: 
het sociale aspect.’

Gea Otten en Jan Pruis (Zwartsluis, Staphorst):
Restylen wordt steeds aantrekkelijke voor de klant 
en dat willen wij hier laten zien. Kringloop is hip en 
trendy. We geven de spullen meer cachet. Zo krijgt 
de klant qua prijs het idee van een kringloopwinkel, 
maar de spullen stralen juist iets nieuws en waarde-
vols uit. Winkelen bij Noggus&Noggus is leuk, het is 
gewoon een belevenis. Lekker ideeën opdoen, snuf-
felen, mensen ontmoeten en een kopje koffie of thee 
erbij met een plakje kruidkoek: het is gewoon een 
middagje uit.
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Jeroen Albers

May van Holthe tot Echten 

Monique Backers

Gea Otten en Jan Pruis



Feesten en vieren
Noggus&Noggus staat middenin de samenleving en 
doet waar mogelijk mee aan lokale activiteiten. Zo 
speelt Noggus&Noggus in Ommen ’s zomers bijvoor-
beeld altijd in op de thema’s van de Ommer Bis-
singh, waar veel publiek op afkomt. Op alle vesti-
gingen worden kerstmarkten georganiseerd, waarbij 
zo mogelijk lokale organisaties worden betrokken. 
In 2015 gaf bijvoorbeeld het Gospelkoor One Spirit 
een indrukwekkend optreden op de kerstmarkt in 
Dalfsen. 

Wassen voor Nepal
Noggus&Noggus startte tijdens de actiedag voor 
Nepal op 1 mei een inzamelingsactie voor Seepje. 
Het fairtrade bedrijf Seepje levert wasmiddelen le-
vert die worden geproduceerd uit schillen. Seepje is 
gevestigd in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal en 
er werken 22 medewerkers. Het bedrijf produceert 
en verkoopt niet alleen wasmiddelen, maar zet zich 
ook in voor betere werk- en leefomstandigheden 
in Nepal. Seepje werd tijdens de aardbeving op 25 
april 2015 totaal verwoest. Het bedrijf zat niet bij de 
pakken neer, maar begon een inzamelingsactie voor 
de getroffenen van de ramp. Noggus & Noggus deed 
van harte mee en plaatste blauwe spaarvarkentjes 
waarin de klanten hun donaties konden deponeren. 
Ook werd een dagopbrengst geschonken. In totaal 
werd ruim 1100 euro ingezameld.

Bijzondere gebeurtenissen
Tijdens de Nationale Kringloopdag en gedurende de 
Week van de Duurzaamheid in oktober staat Nog-
gus&Noggus ook bol van de activiteiten. In Hasselt 
kon je bijvoorbeeld zien wat er allemaal mogelijk is 
met papierkunst. Bovendien werd er een workshop 
gegeven. Ook in Ommen werd een workshop geor-
ganiseerd voor kinderen van de BSO van Landstede 
Kinderopvang en de Boslust School.

Kortom
Bij Noggus&Noggus gebeurt heel veel. De klanten 
schaffen niet alleen voor weinig geld een gebruikt 
voorwerp aan. Ze helpen Noggus&Noggus om men-
sen een kans te bieden, afval zorgvuldig te scheiden 
en slim met duurzaamheid om te gaan. 

Noggus&Noggus behandelt alles en iedereen met 
respect.

Gospelkoor One Spirit in Dalfsen

Da’s     
      actief?!

noggus
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Jacomien’s Papierkunst in Hasselt

Wassen voor Nepal



Samen in de bres voor 
people, planet and profit
‘Elke week een bad en schone kleren. Een mid-
dag- en een avondmaaltijd om ze naar school te 
lokken. Je moet aan de basis beginnen: bij de 
kinderen.’ Aan het woord is voorzitter Jan Ma-
ters van de stichting Dalfsen helpt Oost-Europa. 
‘Wij zijn echt met ziel en zaligheid bezig om een 
groot aantal mensen naar een ander, beter ni-
veau te brengen.’ De stichting gaat samenwer-
ken met Noggus&Noggus om de medemens in 
Oost-Europa nog beter te kunnen helpen.

De stichting Dalfsen helpt Oost-Europa is in 1989 
opgericht. ‘Wij zijn een onafhankelijke stichting die 
humanitaire hulp verstrekt aan mensen die dat nodig 
hebben’, legt Jan uit. ‘Of het nu zoals ik het noem 
“een gipsy” is, of iemand die toevallig op een of an-
dere manier aan de grond zit. Wij kijken niet naar 
afkomst, naar geloof, naar politiek, onze vraag luidt 
gewoon alleen: wat hebben deze mensen nodig.’ De 
stichting zamelt in en verzorgt het transport. Maar 
dat niet alleen. ‘Wij controleren ook of het wel goed 
terecht komt, of er iets mee gedaan wordt. Het gaat 
niet alleen om de goederen, het gaat ook om ontwik-
keling en groei op het gebied van de meest essentiële 
zaken.’

Toename textiel
De stichting moest onlangs op zoek naar een ander 
onderkomen, omdat op de oude locatie nieuwbouw 
moet verrijzen. ‘De gemeente Dalfsen wil graag dat 
goede doelen meer met elkaar gaan samenwerken’, 
vertelt directeur Ankie van Ballegoyen van Noggus&-
Noggus. ‘Daarom zijn wij met de stichting Dalfsen 
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helpt Oost-Europa in gesprek gegaan. We hebben een 
extra pand naast het onze gehuurd en daarnaast is 
een enorme container geplaatst die de stichting van 
Defensie heeft gekregen.’ De stichting zamelt daar in 
eerste instantie nog zelf kleding in, om de mensen 
langzaam te laten wennen aan de nieuwe situatie. 
Maar het is de bedoeling om de samenwerking steeds 
meer uit te breiden. Reshare van het Leger des Heils 
plaatst vijf inzamelcontainers, wij legen ze. Hierdoor 
zal het aantal kilo’s textiel enorm toenemen. En de 
opbrengst daarvan wordt volgens bepaalde afspraken 
verdeeld tussen Noggus&Noggus en de stichting Dalf-
sen helpt Oost-Europa.’ 

Kleurrijker
De nieuwe ontwikkelingen betekenen meer werk voor 
Noggus&Noggus, dus de behoefte aan medewerkers 
groeit. ‘We moeten sowieso eenmaal per week de kle-
dingcontainers leeghalen’, zegt bedrijfsleider Jeroen 
Albers van Noggus&Noggus. ‘En er valt dus ook veel 
meer te sorteren. De gemeente Dalfsen helpt ons aan 
meer vrijwilligers. Mensen die bijvoorbeeld een werk-
ervaringsplek nodig hebben of mensen die uit ande-
re overwegingen vrijwilligerswerk willen doen.’ Ankie 
juicht het toe dat Noggus&Noggus steeds kleurrijker 
wordt: “think global, act local past goed in de visie 
die wij willen uitdragen voor een duurzame en recht-
vaardige  samenleving.’ Jan ik ook blij. ‘Wat ik vooral 
zo fantastisch van deze samenwerking vind, is die ba-
sis van “samen de schouders eronder”. Uit zo’n basis 
kunnen vele mooie dingen voortkomen.’ 



Communicatie
Klanten en belangstellenden worden op verschillende 
manieren geïnformeerd. Noggus&Noggus is actief op 
Facebook en Twitter, en de website is actueel. Maan-
delijks wordt een algemene advertentie geplaatst in de 
regionale media. Van tijd tot tijd worden persberichten 
verspreid. Geregeld ontvangen inschrijvers en klanten 
een VIP-mailing met informatie en nieuws. 

Vestiging

Aantal personen
Aantal vrijwilligers fte
Stagiairs fte
Zonder uitkering
Met pensioen
Met toestemming UWV
Vanuit Participatiewet

Ommen

43
10,45

0,90
4,70
1,45
3,40

Dalfsen

35
11,05
1,20
2,50
2,20
0,55
4,60

Staphorst

33
8,45

1,35
2,00
2,80
2,30

Hasselt

17
3,20

0,90
0,90
0,20
1,20

Zwartsluis

11
2,20

0,80
0,30
0,20
0,90
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Da’s     
  informatief ?!

noggus

Aantal medewerkers 2015



Noggus&Noggus in actie voor Gambia
Een school in Gambia helpen uitbreiden. Spullen be-
schikbaar stellen voor een opstartend Gambiaans kle-
dingwinkeltje. Waar het kan helpt Noggus&Noggus. 
In september 2015 stelde Noggus&Noggus in Stap-
horst 25 grote zakken met zomerkleding beschikbaar 
voor een opstartend kledingwinkeltje in Gambia. ‘We 
hebben zakken vol zomerkleding, ruimte voor opslag 
en heel veel andere middelen om te helpen’, zeggen 
Gea Otten en Sjany Klein Horsman. ‘Sinds 2010 hel-
pen we Gambianen verder’, vertelt mevrouw Auktje 
Alssema. Op persoonlijke titel zamelt ze kleding in. 
De transportkosten betaalt ze zelf. ‘Het is heel fijn dat 
Noggus&Noggus bijdraagt. Met deze voorraad kun-
nen we een hele tijd vooruit. En er blijkt veel meer 
mogelijk. Ik denk dat dit het begin is van een mooie 
samenwerking.’

Met zorg en aandacht
Noggus&Noggus bekijkt de producten zorgvuldig 
voor die in de winkel belanden. Waar nodig en moge-
lijk, wordt er gerepareerd. Bovendien komen de des-
kundige mensen van Repair Café geregeld langs voor 
iedereen die z’n defecte apparaten nog kans op een 
nieuwe toekomst wil bieden.
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Volop repareermogelijkheden

Op facebook:
Noggus&Noggus Ommen had in 
februari 2015 maar 1,02% afval. 
‘Daar zijn we trots op!’ zegt 
vestigingsmanager Monique 
Backers. ‘Nog even en alles wordt 
hergebruikt!’

Wereldwinkel
Bij Noggus&Noggus in Zwartsluis 
is een vitrine van de Wereldwinkel 
ingericht, waar jonge spaarders 
van de Rabobank een cadeautje 
kunnen uitzoeken voor hun ver-
jaardag.



Getallen en cijfers winkels Noggus&Noggus 2015

kleingoed 22,6%

kleding    32,3%

boeken    11,8%

meubels  12,5%

overig     20,8%

Top 4 meest 
verkochte artikelen

Ommen 

325.474

+2,03%

57.798

220.639

5,63 euro 

Dalfsen

232.161 

-2,04

45.434

163.993

5,11 euro 

Staphorst

157.127 

+4,06

29.209

81.433

5,38 euro 

Hasselt

54.868

-16,23

13.371

29.324

4,10 euro 

Zwartsluis

26.056

+6,35

8.557

16.550

3,05 euro

Omzet in euro

Omzetdaling/-stijging 

Betalende klanten

Verkochte artikelen

Gemiddelde besteding 
per klant per artikel
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kleingoed 23,0%

kleding    17,4%

boeken    10,6%

meubels  14,9%

overig     34,1%

kleingoed 25,3%

kleding    22,4%

boeken    11,4%

meubels  21,8%

overig     19,1%

kleingoed 41,3%

kleding    14,4%

boeken    14,0%

meubels  10,3%

overig     20,0%

kleingoed 46,5%

kleding    18,3%

boeken    13,1%

meubels  7,9%

overig    14,2%



Aandacht voor laaggeletterdheid

‘Noggus&Noggus voegt niet alleen nieuwe 
waarde toe aan goederen, maar ook aan men-
sen.’ Dat waren lovende woorden van wethou-
der Ko Scheele die het Taalcafe Noggus&Nog-
gus opende op 12 september. 

Het Taalcafe wordt elke zaterdag van 10.00 
tot 11.30 uur verzorgd door medewerkers van 
het Taalpunt Ommen. Iedereen die laaggelet-
terdheid als een probleem ervaart en er graag 
mee geholpen wil worden, kan vrijblijvend 
aanschuiven aan de uitnodigende tafel in de 
boekenhoek. 

Elke donderdag van 13.00 tot 14.00 houdt 
een docente van het Taalpunt Ommen spreek-
uur voor wie meer informatie wil of mee wil 
gaan doen aan de reguliere taaltrainingen.
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Da’s     
  waardevol ?!

noggus

Middenin de samenleving



Da’s     
  fijn werken ?!

noggus
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Noggus&Noggus
Stichting Landstede Kringloop

Ommen
Strangeweg 23 - 7731 GV
Tel. 0529 - 45 32 01

Dalfsen
De Singel 19 - 7722 RR
Tel. 0529 - 43 39 88

Staphorst
J.C. van Andelweg 7 - 7951 DT
Tel. 0522 - 46 28 28

Hasselt
Buiten de Venepoort 3 - 8061 KM
Tel. 038 - 4772424

Zwartsluis
Molenstraat 3a - 8064 DH
Tel. 038 - 386 8606
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