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Aktief is met vestigingen

Aktief slaagt erin dat ruim
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Kringloopgroep Aktief is een zelfstandige maatschappelijke
onderneming, die zorg draagt voor een milieubewust hergebruik
van goederen en materialen en het terugwinnen van waardevolle
grondstoffen zoals hout, kunststof en elektronica uit afvalstoffen ■

Aktief is een leerplek voor mensen die tijdelijk
buiten het arbeidsproces staan. De afstand tot
de arbeidsmarkt wordt verkleind, werk geeft
structuur en voorkomt dat mensen in een
sociaal isolement belanden. Bij Aktief zorgen
we ervoor dat mensen met plezier naar het
werk gaan, zich ontwikkelen en positiever in
het leven staan. Dat verhoogt de kansen op
betaald werk.

De maatschappelijke betrokkenheid van Aktief gaat verder dan de
samenwerking met de gemeenten. Aktief werkt, vaak al vele
jaren, samen met Reclassering Nederland, Raad voor de
Kinderbescherming, Bureau HALT, Tactus, LSG Rentray, Oldenkotte
en Het Dorp Arnhem. Betrokken zijn bij de lokale gemeenschap,
dat is waar wij voor staan ■

Aktief is als een van de weinige kringloopbedrijven
PSO gecertificeerd (Prestatieladder Socialer Ondernemen).
PSO is een kwaliteitsstandaard voor de manier waarop Aktief
mensen begeleidt en waardoor wij in staat zijn meer mensen
duurzaam aan het werk te krijgen. Het gaat om werkzoekenden
vanuit een SW-bedrijf, uitkeringsgerechtigden met een
gemeentelijke uitkering, WAO en Wajong.

Niet alleen de mens maar ook het milieu is een belangrijke doelstelling voor Aktief. Ruim 80% van het ingezamelde huisraad
wordt hergebruikt. Om het milieu nog meer te sparen worden de
inkomende goederen ook nog gesorteerd op de verschillende
soorten zoals hout, metalen, kunststof, kleding, elektronica, glas,
porselein et cetera ■

Scholing is bij ons een continu proces. Het loopt
uiteen van heftruckchauffeur tot coachend leiding
geven, van sorteerder tot administratief medewerker
en van het herkennen van artikelen tot veilig werken.
Door de scholing staan de mensen weer steviger in
hun schoenen voor elke volgende stap.
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Om onze bijdrage aan het milieu duidelijk te maken heeft TNO de
door Aktief bereikte milieuwinst omgerekend naar het verwarmen
van woningen. De door ons bespaarde CO2 is gelijk aan de
CO2 uitstoot voor het verwarmen van meer dan 3.000 huizen
gedurende één jaar ■

Aktief zamelt per jaar 400 ton gebruikte kleding
in en sorteert dit in eigen beheer. Door hergebruik
van goederen en recycling van grondstofen neemt
de schadelijke uitstoot van CO2 af en levert
hergebruik van goederen werkgelegenheid
en duurzame milieuwinst op.

Centraal inzamelnummer 0900-8313
Winkels Doetinchem: Gildenstraat 43 7005 BL Doetinchem
Telefoon 0314-325869
Groenlo:
Zuidgang 3 7141 JK Groenlo
Telefoon 0544-467239
Winterswijk: Handelscentrum 6 7102 AL Winterswijk
Telefoon 0543-531523
Gendringen: Nijverheidsweg 22a 7081 AE Gendringen
Telefoon 0315-684165
Hoofdkantoor Doetinchem: Gildenstraat 43 7005 BL Doetinchem
centraal telefoonnr.: 0314-330980
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is
onlosmakelijk met ons kringloopbedrijf verbonden.

www.aktiefonline.nl

Hoe
Aktief
bent u?

