


2018 werd mogelijk gemaakt door:





12 VERANTWOORDE

CONSUMPTIE 

EN PRODUCTIE 

Ecologische Impact 
90% van het hout dat we 

in Nederland gebruiken 

komt uit het buitenland. Dit 

moet anders! Nederlands 

hout is mooi, van goede 

kwaliteit en uitstekend 

geschikt om producten 

van te maken. 

C02 reductie 

De inzet van hout als grondstof is een 

doeltreffende manier om de CO2 uitstoot in onze 

atmosfeer te verlagen en bij te dragen aan de 

klimaatdoelstellingen. 

Niet meer versnipperen en verbranden, maar 

een bio-economie gebaseerd op hernieuwbare 

grondstoffen. Door producten van onze 

Nederlandse grondstof hout te maken slaan we 

letterlijk CO2 op. Hoe langer de levensduur van 

het product, hoe langer we de CO2 vasthouden! 

In 2018 hebben we 187.944 ton CO2 in onze 

houtproducten opgeslagen. 

Deze hoeveelheid staat gelijk aan de 

uitlaatgassen van 1.6 miljoen autokilometers! 

*waar we het allemaal voor doen 2018



8 WAARDIG WERK 

EN ECONOMISCHE 
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Sociale Impact 
44% is uitgestroomd naar 
betaald werk of opleiding. 
Van schilder, fietskoerier, 

schuttingbouwer tot 30 

vormgever. 

Normaal Ondernemen 

Mensen staan centraal in onze aanpak. Door 
een veilige, toegankelijke werkplek te bieden, 
kunnen we als schakel tussen werk en zorg 
ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling. 
Dat betekent: we grijpen elke kans aan om 
mensen waardevol werk te bieden en toe te 
leiden naar betaald werk. 

Afgelopen jaar mochten we 49 mensen begelei
den, waarvan 12 personen een betaalde baan 
hebben gevonden in diverse werkvelden. Van 
schilder, fietskoerier, schuttingbouwer tot 3D 
vormgever; de impact is enorm. 

Deelnemers 2018 

In traject 
37% ---,,,_ 

Uitstroom ---� 
8% 

Betaald werk 
,,-------- 24% 

'----- Opleiding 
20% 

�---- Voortijdig beindigd 
6% 

*waar we het allemaal voor doen 2018



*waar we het allemaal voor doen 2018

Recht op plek 

Iedereen heeft recht op onderwijs; op school of 

binnen een bedrijf. Bij Binthout bieden we 

stageplekken aan kwetsbare doelgroepen. 

We stimuleren deelnemers om opleidingstrajecten 

te starten. Ook krijgen onze medewerkers een 

vastgesteld onderwijsbudget per jaar. 

We willen constant een plek bieden aan leren & 

ontwikkelen. 

Iedereen een kans 

Iedereen krijgt bij ons een kans, ongeacht situatie 

en achtergrond. Alle werknemers worden gelijk 

behandeld en er wordt geen onderscheid 

gemaakt. Door een plek te bieden aan mensen 

met diverse achtergronden en hen samen te 

laten werken, worden de sociale en economische 

verschillen kleiner. 

Duurzaam gebruik  

Met de verkoop van onze producten maken 

we het mogelijk om steeds opnieuw hout te 

redden en zetten we geldstromen in gang die 

duurzaam bosbeheer en herplanting bevorderen. 

Dit jaar zijn we gestart met FSC-producten en 

FSC-certificering. 

Alleen samen 

Als sociale onderneming geloven we in de kracht 

van samenwerking. Daarom zetten we ons samen 

met bedrijven, overheden en andere sociaal 

ondernemers in om de arbeidsmarkt meer 

inclusief te maken. We vinden kennis delen 

belangrijk en zien het als taak om andere 

bedrijven te inspireren en te activeren. 

Alleen samen kunnen we onze doelstellingen 

behalen! 
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