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Het jaar 2019 ligt nu een half jaar achter ons en we 
kunnen terugkijken op een prachtig jaar waarin 
we een behoorlijke groei hebben doorgemaakt. De 
mooie projecten die wij hebben mogen doen en 
de publiciteit daaromheen maken dat we kunnen 
zeggen: We hebben het heel goed gedaan in 2019!

We hebben een fantastisch team en ik ben er trots 
op dat wij met elkaar steeds weer nieuwe dingen 
verzinnen. We blijven continu gas geven met 
Nederlands hout: meer hout, nieuwe producten en 
innovatief werken.

Daarnaast zetten we flink in op onze 
maatschappelijke missie, wij willen mensen 
helpen een stap in de goede richting te zetten en 

tegelijkertijd willen wij Nederlands hout op de 
kaart zetten. Juist die combinatie van sociaal en 
duurzaam, dát maakt Binthout! En minstens zo 
belangrijk: wij doen dit werk om plezier met elkaar 
te hebben.

2020 ging bijzonder van start, maar aan het einde 
van dit jaar wil ik maar één ding kunnen zeggen: 
“Wat hebben wij weer een machtig mooi jaar gehad 
met elkaar”. Wat een machtig mooi jaar voor mij 
inhoudt? Dat we allemaal veel plezier hebben in 
ons werk en dat we als Binthout van meerwaarde 
mogen zijn voor onze omgeving. Ik hoop van harte 
dat wij anderen kunnen en mogen inspireren 
hetzelfde te doen: ondernemen met impact en 
gewoon aan de slag gaan!

V O O R W O O R D



O N Z E  M I S S I E
BINTHOUT = HOUT MET EEN MISSIE
We maken hoogwaardige producten van lokaal hout. 
En daar maken we impact mee!

DOOR NEDERL ANDS HOUT TE GEBRUIKEN
Want lokaal hout is een waardevolle grondstof. 

DOOR TOEKOMSTBESTENDIG TE PRODUCEREN
Want we moeten onze aarde behouden voor 
komende generaties. 

DOOR IEDEREEN EEN K ANS TE GE VEN
Want ieder mens heeft recht op waardevol werk. 

R ABO FOUNDATION
BRANDOUTLOUD maakte in opdracht van de Rabo 
Foundation een super toffe video van Binthout die 
onze passie voor mens, hout en design perfect laat 
zien. KLIK HIER OM TE BEKIJKEN.

https://www.youtube.com/watch?v=OPLhJ20mqfs 


Afgelopen jaar hebben we 210.506 kg CO2 
opgeslagen in ons hout. Ter vergelijking: 
we compenseren hiermee 1680 x vliegen 
van Amsterdam naar London of 1.263.036 
autokilometers.

We hebben 5x zoveel CO2 vastgelegd dan dat we 
hebben uitgestoten. Dat zit in zonnepanelen die op 
ons dak liggen, maar vooral in het hout. Dit betekent 
dus dat we in feite geen CO2 footprint hebben, maar 
zelfs terug geven. 

D E  F E I T E N  O P  E E N  R I J
Nederlands hout gebruiken geeft 3x zo weinig 
uitstoot dan hout importeren uit het buitenland. 
Kijk je puur naar het transport dan is het zelfs 8x zo 
weinig. Lokaal maakt echt het verschil!

EN DIT MA AK TEN WE VAN HE T HOUT
Naast de tafels, lampen en andere designproducten 
die we van het hout maken, werkten we ook weer 
samen aan een aantal toffe projecten in 2019. Enkele 
projecten uitgelicht.

S A LV E R D A

Voor Salverda maakten we 
houten bekleding voor hun nieuwe 
kantoorpand in ‘t Harde. De gevel en 
de ontvangsthal worden nu gesierd 
door 7 km aan Zwols essen dat 
wegens ziekte gekapt moest worden. 
Het hout is geoogst en verwerkt 
binnen een straal van 50 km van de 
eindbestemming. Lekker lokaal.



L A NDA L  GR E E NPA R KS

KOE  IN  DE  KOS T

Landal GreenParks verduurzaamde 
afgelopen jaar een groot deel van 
hun vakantieparken en wij mochten 
hen daarbij helpen. Ieder park dat is 
omgebouwd naar de nieuwe formule 
is nu uitgerust met duurzame snij- 
en serveerplanken, bestektrays, 
klemborden, wandelementen en 
bewegwijzering.

Voor Koe in de Kost maakten we 
volledig circulaire bedden waar 
geen enkele schroef of spijker in zit. 
Hoewel het bij het eerste experiment 
niet direct goed ging, staan er nu 
18 circulaire bedden die na gebruik 
gewoon weer gedemonteerd en 
opnieuw gebruikt kunnen worden.



DE S TADS TOREN GEBOREN
Yes, we brachten een nieuwe productlijn op de 
markt! Wat begon met een bestelling van een 
houten Peperbus resulteerde in een hele familie 
stadstorens. Ondertussen hebben we van 18 
Nederlandse steden een houten replica gemaakt. 
Het voordeel van zo’n klein product is dat we dit 
heel goed kunnen maken uit het resthout van 
meubels en projecten. Zo gaat er zo min mogelijk 
hout verloren.

ELEK TRISCHE AUTO
Jawel, naast onze grote bus hebben we nu ook 
een elektrische bestelbus. Wanneer we geen grote 
dingen hoeven te vervoeren, blijft de Binthout bus 
lekker thuis en gebruiken we de elektrische auto. En 
die wordt natuurlijk opgeladen met groene stroom.

TOOL IMPACTME TING MEDE WERKERS
Samen met de Hanzehogeschool en andere 
sociale ondernemingen zijn we begonnen met de 
ontwikkeling van een tool waarmee we de impact 
meten die het werken bij Binthout heeft op onze 
medewerkers. Deze tool gaan we in 2020 in gebruik 
nemen, zodat we samen met onze medewerkers 
beter kunnen evalueren en bijsturen.

Maar ook: heel veel taart van blije klanten, nieuwe 
mensen aan de lunchtafel, nog meer mooie 
samenwerkingen, en Klaasje die weer terugkwam na 
haar operatie.

Want ja, bij Binthout vinden we de persoonlijke impact 
uiteindelijk het belangrijkst.

H I G H L I G H T S



Binthout is behoorlijk gegroeid het afgelopen jaar 
en we hebben 3 extra mensen in dienst kunnen 
nemen. Naast het vaste personeel, dat nu uit 10 
mensen bestaat, hebben we per dag gemiddeld 5 
“meewerkers”. Meewerkers zijn om wat voor reden 
dan ook uitgevallen op de reguliere arbeidsmarkt, 
maar bij Binthout doen ze gewoon mee. We bieden 
waardevol werk voor iedereen, wat de situatie en 
behoefte ook is. Sommigen zijn er maar een paar 
dagdelen per week, anderen horen eigenlijk gewoon 
bij het vaste personeel. Met elkaar zijn we een 
geweldig team!

S O C I A L E  I M P A C T

NOG MEER FEITJES
In 2019 hebben we 7011 uren aan werk voor 
onze doelgroep geleverd en dat mag wat ons 
betreft dit jaar nog veel meer zijn, want we 
hebben meer dan genoeg werk.

Van de 26 mensen die we in 2019 (kort of lang) 
begeleid hebben, zijn 10 mensen uitgestroomd 
naar werk of studie. 

Verdeeld over het jaar hebben we ook nog 10 
stagiaires gehad vanaf verschillende scholen en 
studies. 

Wat we eigenlijk veel belangrijker 
vinden is hoe onze medewerkers 
zich hier voelen. Onze missie is 
waardevol werk voor iedereen 
bieden. Hoe ervaren de mensen 
die bij ons werken dat? Lees op 
de volgende pagina het verhaal 
van Hanneke, één van onze 
medewerkers.





A M B I T I E S  V O O R  2 0 2 0
NOG BE TER WORDEN
We willen ons productieproces nog verder 
verduurzamen dit jaar. Daarom sluiten we aan op 
het zonnepark De Herfte, zodat al onze machines 
volledig op groene stroom kunnen draaien. Ook 
proberen we het gebruik van niet-duurzame 
materialen terug te brengen en te vervangen door 
betere alternatieven, zoals de houten spijkers waar 
we afgelopen jaar al mee experimenteerden. We zijn 
constant op zoek naar nieuwe mogelijkheid om het 
verschil te maken en ons werk te verbeteren. 

ZICHTBA AR VERSCHIL
We zijn steeds bezig om in kaart te brengen 
wat nou het verschil is in de CO2 footprint van 
onze producten ten opzichte van niet-duurzame 
alternatieven. Daar willen we onze klanten ook 
graag meer inzicht in geven. Daarom gaan we onze 
onderzoeksgegevens open source maken, zodat 
iedereen kan meelezen én aanvullen. Hoe meer 
mensen de gegevens checken en verbeteren, hoe 

beter en eerlijker de resultaten worden. 

NEDERL ANDS HOUT IS GOUD
Al sinds het ontstaan van Binthout werken wij met 
Nederlands hout, omdat we geloven dat dit net zo 
goed als grondstof kan dienen als veelgebruikte 
houtsoorten die uit het buitenland geïmporteerd 
worden. We willen graag dat heel Nederland de 
waarde van ons hout weer gaat inzien en gaan ons 
ervoor inzetten dat lokaal hout meer op de kaart 
wordt gezet. 

VOOR ÉCHT IEDEREEN EEN K ANS
We willen graag onafhankelijk van 
overheidsbudgetten mensen aan het werk kunnen 
helpen. Op dit moment kunnen we namelijk niet 
iedereen een plek geven die bij ons binnenloopt. De 
begeleiding moet dan wel op een andere manier 
bekostigd worden en het is voor ons nog zoeken 
wat daarin de beste oplossing is. Heb je hier ideeën 
over? Dan horen we het graag!
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