
ŠTUDIJSKI OBISK PODJETJA NOPPES KRINGLOOPWINKEL 

 NIZOZEMSKA  

 

21.8.2020 NOPPES, BEVERWIJK, Senada: 

V petek 21.8. smo opravile prvi obisk podjetja Noppes v mestu Beverwijk, sprejel nas je g. Willem 
Staphorsius, predstavil nam je svojo vlogo v podjetju in na kakšen način podjetje deluje, prav tako se 
je dotaknil aktualne problematike današnjega časa Covid-19.   

Podjetje Noppes, ima največjo prodajo z oblačili in ukvarjajo se tudi  z delom na različnih EU 
projektih. 

Prednosti podjetja Noppes  katere bi lahko  prenesli na našo prakso so da imajo zelo zanimiv delovni 
čas: delajo 7 dni v tedenu,  ponedeljek-petek imajo odprto od 10: 00 do 18:00 ure, sobota od 10:00 
do 17:00 ure in nedelja od 12:00 do 17:00, svoj delovni čas imajo v celoti prilagojeno svojim strankam 
( potrošnikom). Mnenja sem, da bi lahko kaj podobnega uvedli  pri nas v naše CPU-centre s tem bi 
povečali obiskanost kajti naši CPU-centri nimajo prilagojenega delovnega časa strankam  in so odprti 
v času kadar je večina naših strank v službah! 

Glede njihovih strank je podobno kot pri nas prihajajo ene in iste osebe zaradi tega vsakih 14.dni v 
celoti menjajo ponudbo z oblačili s takšnim ravnanjem zagotavljajo konstantno novo ponudbo za 
svoje potrošnike. 

 

 

 



 

 

Nina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po izčrpni predstavitvi podjetja Noppes, sva z g. Willemom izmenjala pozitivne izkušnje načina 
delovanja obeh podjetjih našega CPU-ja in njihovega Noppesa. Prav tako sva se dotaknila različnih 
tem glede dela na projektih pri katerih ima gospod Willem veliko izkušnje, iskala sva možnosti o 
skupnem sodelovanje z namenom za  bolj uspešno  preprečevanje nastajanja  odvečnega odpadnega 
materiala. Predstavila sem projekte katere izvajamo njihov namen in obseg, ter prav tako zaradi česa 
smo se odločali glede teh izvedb. 

 

Maja: 

Z g. Willemom sva se dotaknila teme iz področja težje zaposljivih oseb, na kakšen način jih 
obravnavajo ter jim pomagajo, da so uspešni pri njihovem opravljanju delovnih nalog.  

G. Willem je izpostavil, da so v času prvega vala Covida 19, odpustili kar veliko zaposlenih, ker jim niso 
mogli zagotoviti delovnega mesta. Prav tako je zelo lepo predstavil način njihovega odrejanja dela  
težje zaposljivih oseb. Njihovi mentorji imajo nalogo, da ocenijo njihove sposobnosti po tej ocenitvi 
jim dodelijo delovno mesto in osebo zadolžijo za eno nalogo in ji pri tem delovno mesto ne 
spreminjajo, ker so mnenja, da bi s takšnim dejanjem osebo zmedli in nebi bila učinkovita, pri svojem 
opravljanju dela. 

 

 

 



 

22.8.2020 OBSIK PODJETJA NOPPES ZAANDAM NIZOZEMSKA 

 

Senada: 

22.8, smo nadaljevali z študijskem obiskom podjetja Noppes, na lokaciji Zaandam, prav tako sem 
spoznala koncept njihovega dela,  s katerimi težavami se srečujejo in na kakšen način jih rešujejo. 
Izpostavili so, da so v času Covida prenatrpani z odvečnim tekstilom, katerega jim pripeljejo iz 
različnih lokacijah. 

Prav tako so izpostavili, da imajo zelo dobro sodelovanje z lokalnimi podjetji. 

 

 

 

Nina:  

Gospodinjski elektronski aparati so zelo malo zastopani v podjetju Noppes, ker na  Nizozemskem 
plačujejo za reciklažo ob nakupu le-teh. Zelo dobro imajo urejeno glede popravil rabljenih koles. 



Lokalno so povezani z občinami glede prevzema rabljenih koles, v podjetju Noppes jih skladiščijo 
določeni čas, potem jih popravijo in dajo v prodajo. Glede knjig imajo svojo aplikacijo v kateri lahko 
preverijo koliko je določena knjiga vredna v prodajalnah in na osnovi te cene postavijo svojo ceno, 
takšna oblika bi prav tako prišla prav nam,  v naših CPU-centrih  se srečujemo z zelo lepimi knjigami 
katere so ohranjene in imajo kar veliko sentimentalno vrednost. Poskusila bom takšno prakso 
prenesti k nam, saj  vem da bi s tem načinom dosegla večjo efektivnost in bi olajšala delo naših 
zaposlenih in jih istočasno naučila uporabe IT tehnologije. 

 

Maja:  

V času obiska podjetja Noppes 22.8 sem imela priložnost obiskati njihove 
delavnice in sem spoznala način njihovega delovanja. Kako uporabljajo 
določene pripomočke in s tem pripomorejo k izboljšavi težje zaposljivimi 
osebami. Podjetje Noppes, uporablja različne načine, da jim delo olajša in da 
so pri tem čim bolj samostojni ter učinkoviti. V njihovih sortirnicah in 
delavnicah imajo vse ločeno in označeno z barvami in različnimi nivoji. V 
sortirnici, kjer sortirajo oblačila imajo postavljen različne barvne kontejnerje 
in njihovi zaposleni točno vedo kateri kos oblačila gre v določeno barvo 
kontejnerja. Pripravljalnica za gospodinjske pripomočke ima prav tako zaboje 
kateri so označeni s črkami in cenami, oseba katera dela na tem oddelku 
potem ni zmedena in  točno ve kateri izdelek sodi v kateri zabojček. Na takšen 
način so bolj učinkoviti in so posledično bolj zadovoljni.  Mnenja sem, da bi to 

bila zelo dobra praksa in bi jo z lahkoto lahko prenesli na naše CPU-centre in bi s tem olajšali delo 
naših zaposlenih 

 

 

 

 

 

 

 

 


