Bijlage 2: Individueel rapport milieu en markt
Welkom bij uw individuele rapport behoren bij het BKN Benchmark onderzoek van 2017.
Onderstaand rapport is door ons voor u persoonlijk opgesteld op basis van de door u
aangeleverde gegevens. Het bestand wordt uitsluitend aan u verstrekt. In dit rapport
worden de door u aangeleverde gegevens voor de thema's milieu en markt vergeleken
met het landelijk gemiddelde. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt met kringloop
winkels die een vergelijkbare grootte hebben.
Wij hebben uw data gerangschikt en hier een score aan toegekend. De score geeft een
indicatie van de prestaties van uw kringloopwinkel. Een score van 1 betekent dat u het
hoogste resultaat van alle respondenten heeft.
Vanaf de derde pagina van dit bestand vind u grafieken. De grafiek toont twee staafjes.
Het ene staafje laat het gemiddelde van de branche zien, het andere staafje het resultaat
van uw vestiging. De getallen links- en rechtsonder laten de uitersten zien van de door uw
collega's aangeleverde gegevens. De grafiek laat uw positie binnen deze spreiding zien,
en is niet te verwarren met de rangschikking en bijbehorende scores op pagina's 2 en 8.
Wij hopen dat dit u interesante inzichten oplevert en u motiveert om ook volgend jaar weer
uw cijfers beschikbaar te stellen.
Uw gegevens over het thema mens worden in een separate bijlage gepresenteerd. Het
vergelijken vind op dezelfde manier plaats als hierboven beschreven. De vergelijkingen
betreffen echter niet de kringloopwinkels maar de gehele kringlooporganisatie.
Mocht u vragen hebben over uw rapportage, neem dan gerust contact met ons op via
026-3514014 of info@bkned.nl
Veel leesplezier!

1. Vergelijking met landelijk gemiddelde
In dit hoofdstuk worden uw gegevens vergeleken met de landelijke gemiddelden.
De analyses zijn onderverdeeld in twee hoofdstukken: markt en milieu.

Naam vestiging

Kringloopwinkel Steenwijk

Type
Winkeloppervlakte in m

Uw gegevens
2

Score benchmark

2160

17 van de 157 respondenten

Totaalomzet

€

884.642,00

28 van de 160 respondenten

Winkelomzet

€

783.940,00

20 van de 160 respondenten

Winkelomzet per m2

€

362,94

91 van de 151 respondenten

Aantal betalende klanten

47.550

91 van de 148 respondenten

Betalende klanten per m2

22,01

143 van de 146 respondenten

18,55

1 van de 148 respondenten

883.975

25 van de 108 respondenten

Gemiddelde klantbesteding

€

Kilogram ingezameld
Hergebruik percentage

93%

7 van de 98 respondenten

*nuttige verwerking omvat alle verwerking voor hergebruik, recycling en export naar buitenland

Winkelomzet per kilo ingezameld
Kg ingezameld per m2

€

0,89

45 van de 108 respondenten

409,25

61 van de 108 respondenten

1.1 Markt

Winkeloppervlakte in m2

1241
Gemiddelde

2160
Uw vestiging

75

4386

Minimum

Aantal betalende klanten

47550
Uw vestiging

62080
Gemiddelde

5717

210645

Minimum

Betalende klanten per m2
22
Uw vestiging

61
Gemiddelde

11

213

Gemiddelde besteding
€ 8,11
Gemiddelde

€ 18,55
Uw vestiging
€ 18,55

€ 3,24

Winkelomzet
€ 462.745
Gemiddelde

€ 783.940
Uw vestiging
€19.938

€1.353.349

Winkelomzet per m2
€ 363
Gemiddelde

€ 431
Uw vestiging
€ 107

€ 1.301

Totaal omzet
€ 584.658
Gemiddelde

€ 30.990

€ 884.642
Uw vestiging

€ 3.134.756

1.2 Milieu

675.000
Gemiddelde

Kilogram ingezameld

883.975
Uw vestiging
23.243

2.863.353

Kilogram ingezameld per m2
409
Uw vestiging

520
Gemiddelde

63

1703

Omzet per kilogram ingezameld
€ 0,89
Uw vestiging

€ 1,17
Gemiddelde
€ 0,39

€ 5,41

Hergebruik percentage
80%
Gemiddelde

93%
Uw vestiging
39%

98%

LANDELIJKE VERDELING KILO'S
INGEZAMELD
Textiel

1% 10%
1%

Kleingoed/curiosa
Meubilair

UW VESTIGING

1%
2%
5%
3%

21%

12%

Boeken en platen
Speelgoed
Wit- en bruingoed
en elektra
Computers en ict
apparatuur
Fietsen

7%

11%
2%

25%

13%

8%

32%

11%

35%

2. Vergelijking met vergelijkbare kringloopwinkels
In dit hoofdstuk worden uw gegevens vergeleken met kringloopwinkels van
vergelijkbare omvang. De kringloopwinkels zijn onderverdeeld in vijf categorieen:
kleiner dan 500 m2, 501-1000 m2, 1001-1500 m2, 1500-2000 m2 en groter dan 2000
m2. De analyses zijn onderverdeeld in twee hoofdstukken: markt en milieu.
> 2000 m2

Oppervlakte categorie:

Type

Respondenten: 25

Uw gegevens

Winkeloppervlakte in m

2

Score benchmark

2160

17 van de 25 respondenten

Omzet

€

884.642,00

13 van de 25 respondenten

Winkelomzet

€

783.940,00

11 van de 25 respondenten

€

362,94

8 van de 25 respondenten

47.550

23 van de 24 respondenten

22,01

22 van de 24 respondenten

18,55

1 van de 23 respondenten

883.975

11 van de 20 respondenten

93%

1 van de 18 respondenten

Winkelomzet per m

2

Aantal klanten
Aantal klanten per m2
gemiddelde klantbesteding

€

ingezameld goederen in kg
Percentage nuttige verwerking*

*nuttige verwerking omvat alle verwerking voor hergebruik, recycling en export naar buitenland

omzet per kg ingezameld goed
kg ingezameld per m2

€

0,89

10 van de 20 respondenten

409,25

9 van de 20 respondenten

2.1 Markt

Winkeloppervlakte in m2
2519
Gemiddelde

2160
Uw vestiging
2000

4386

Aantal betalende klanten
47550
Uw vestiging

91386
Gemiddelde
45263

210654

Aantal betalende klanten per m2
22
Uw vestiging

38
Gemiddelde
10

92

Gemiddelde besteding
€ 10,19
Gemiddelde

€ 18,55
Uw vestiging
€ 6,42

€ 18,55

Winkelomzet
€ 752.784
Gemiddelde

€ 783.940
Uw vestiging
€275.000

€1.352.298

Winkelomzet per m2
€ 313
Gemiddelde

€ 363
Uw vestiging
€ 108

€ 588

Totaal omzet
€ 884.642
Uw vestiging

€ 950.925
Gemiddelde
€ 339.000

€ 1.861.913

2.3 Milieu

Kilogram ingezameld
883.975
Uw vestiging

961.597
Gemiddelde
246.000

2.678.863

Kilogram ingezameld per m2
409
Uw vestiging

415
Gemiddelde
72

1243

Omzet per kilogram ingezameld
€ 0,89
Uw vestiging

€ 0,99
Gemiddelde
€ 0,47

€ 2,38

Hergebruik percentage
81%
Gemiddelde

67%

93%
Uw vestiging
93%

