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Inleiding 

2014 was voor Kringloop Zeist, Driebergen-Doorn een prachtig jaar. Het samenbrengen

van de sorteerhal, de aanbrengloods en de winkel Zeist gaf onder andere een impuls

aan onze milieu doelstellingen. Immers de Kringloop omarmt de gedachte en de werk-

wijze van "van afval naar grondstof". De verbouwingen en verhuizingen naar de Johan-

nes Postlaan waren al een aantal jaren geleden goed voorbereid. Half 2014 vonden de

verhuizingen plaats, met veel passie en inzet van alle vrijwilligers, medewerkers en be-

stuur. Dit enthousiasme werd in de 2e helft van 2014 voortgezet met nieuwe activiteiten,

zoals de woensdagmiddag- workshops voor kinderen, de meubelafdeling welke naast

ingebrachte- ook gepimpte meubels verkoopt en het opstarten van het Repair cafe.

Door het vergroten van de textiel sorteer afdeling, zijn er nóg meer mensen bij de Kring-

loop actief. Er zijn inmiddels zo'n 150 vrijwilligers aan de slag in de sorteerhal, in de win-

kels in Driebergen en Zeist, op de werven en op onze bussen. Naast deze vrijwilligers

zijn er zo'n 25 betaalde medewerkers die de dagelijkse gang van zaken begeleiden.

Kringloop Zeist, Driebergen-Doorn is actief in een drietal gemeenten in midden-Neder-

land; te weten Kromme Rijn, Zeist en de Utrechtse Heuvelrug. Naast deze samenwerking

met de drie-tal gemeentes werkt de Kringloop nauw samen met diverse milieu partijen

vele zorginstellingen, de Regionale Sociale Dienst, bedrijven en maatschappelijke orga-

nisaties

Kringloop Zeist, Driebergen-Doorn ontvangt van vele burgers, bedrijven en organisaties

allerlei goederen, de (vrijwillige) medewerkers weten deze goederen zodanig te bewer-

ken dat duizenden tevreden klanten wekelijks onze winkels opzoeken. Dank aan de bur-

gers en bedrijven die goederen bij ons brengen en dank aan onze vrijwilligers die dag in

dag uit vele tonnen goederen verwerken! 



Missie 

Kringloop Zeist, Driebergen-Doorn heeft de afgelopen jaren ambities laten zien. In 2014    

werd een zorgvuldige goed voorbereide stap gezet naar een nieuwe bedrijfsruimte.

Samen met De Triodosbank en een private investeerder uit Zeist, werd een nieuw pand

aangeschaft en verbouwd. De combinatie van aanbrengen van goederen door burgers,

een sorteerhal en een ruime winkel in Zeist genereerd nieuwe mogelijkheden. "Er uit

halen wat er in zit" en "Van afval naar grondstof" is wat letterlijk dagelijks plaats vindt

in onze organisatie.   

Cijfers

Financiën
Vanzelfsprekend is 2014 een bijzonder financieel jaar; verhuizingen en verbouwingen

kosten "beddestro". Het aangekochte pand op de Johannes Postlaan in Zeist moest ge-

transformeerd worden naar een mooie winkelruimte. Ook moest er een adequate sor-

teerhal ingericht worden om nog beter de diverse goederenstromen te ontvangen, te

verwerken en af te voeren. Extra huur van de "oude loods" als opslag ruimte was on-

vermijdelijk. Ondanks een tijdelijk sluiting van de winkelvloer in Zeist tijdens de ver-

bouwing hebben we zowel in de winkel Zeist en in de winkel Driebergen meer omgezet

dan ooit tevoren. Ook de andere inkomsten zoals uit de trajecten en dagbesteding ken-

nen een mooie en geleidelijke financiële groei.

De opbrengst van materialen en tonnagevergoedingen bleven op peil.

De bedrijfsresultaten van 2014 zijn in de min door de investeringen en verhuizingen

van zowel de loods als de winkel. 



Winkelomzet (x €1000)

2010 2011 2012 2013 2014

Textiel 92 16% 117 18% 118 18% 112 17% 131 19%

WEB 51 9% 49 8% 50 7% 47 7% 53 8%

CD/LP 21 4% 24 4% 24 4% 26 4% 34 5%

Boeken 79 14% 93 14% 85 13% 85 13% 98 15%

Meubels 113 20% 112 17% 114 17% 106 16% 86 13%

Antiek 62 11% 91 14% 94 14% 147 23% 94 14%

Huisraad 142 25% 153 24% 175 26% 120 18% 165 25%

Diensten 5 1% 5 1% 6 1% 5 1% 4 1%

Totaal 565 644 666 649 675

Betalende klanten 74 93 108 101 115

(x 1000)

Verkochte artikelen 253 303 328 318 336

(x 1000)



Financië̈le Winst- en verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten 2010 2011 2012 2013 2014

Omzet winkels 566 643 667 649 673

overige omzet 219 292 291 301 322

Totale omzet 785 935 958 950 995

Bedrijfskosten

Personeelskosten 396 486 561 589 694

Huisvesting 162 215 176 198 142

Overige bedrijfskosten 119 128 134 143 205

Afschrijving vaste activa 16 14 17 16 63

Totale kosten 693 843 888 946 1104

Bedrijfsresultaat 92 93 70 5 -111

Financië̈le baten en lasten -4 11 14 12 22

Netto resultaat 88 82 56 -7 -89

Resultaten

Ondanks de verhuizingen en verbouwing, tijdelijk stilvallen van de verkoop,   

versneld aflossen van een pand is er toch een lichte omzetstijging in beide 

winkels waar te nemen. Ook bij de afdeling trajectbegeleiding is een kleine 

groei waarneembaar.



Het materiaalhergebruik 
x 1000 kg

Textiel 36

Puin & hard kunststof 39

Glas 27

Wit- en bruingoed 54

Papier 90

Hout 59

Metalen 48

Verwerkte goederen in 2014
x 1000

Zeist 415

Utrechtse Heuvelrug 235

Bunnik 111

Totaal 762

Recycling

Producten via de winkels 302

Materiaalhergebruik 354

Totaal 657

Totaal hergebruik 86%

Milieu

Met het nog nauwkeuriger sorteren van de goederen en materialen kon worden bewerk-

stelligd dat het recyclingspercentage hoger werd. Met name onze vele vrijwilligers wor-

den hierin steeds verder geschoold en getraind. Dat we in 2014 een toch iets groter

restant niet recycelbare goederen hebben, heeft alles te maken met de grote verbouwing

op de Johannes Postlaan in Zeist.  Deze verbouwing heeft overigens met de grootst mo-

gelijke zorgvuldigheid plaatsgevonden. 

Zo werden oude materialen opnieuw gebruikt voor de inrichting van de nieuwe winkel

en sorteerhal.



Geïsoleerd1

Sociale contacten buitenshuis2

Deelname georganiseerde activiteiten3

Onbetaald werk4

Betaald werk met ondersteuning5

Betaald werk6

Mensen

In totaal hebben er in 2014, 110 mensen in een traject of dagbesteding bij de Kringloop

gewerkt (45 mensen in de dagbesteding en 65 mensen via diverse trajecten). Bij de dag-

besteding werkten mensen gemiddeld 73 dagdelen. Een medewerker in een traject

werkte gemiddeld 23 dagdelen. In totaal werden er door deze medewerkers 4820 dag-

delen meegewerkt in onze organisatie. Alles bij elkaar zijn dat 19.280 uren (in 2013

waren dat 14.618 uren).

Via een zorgvuldige matching en inwerkperiode gaan de medewerkers arbeidsmatig aan

de slag. Via job-carving proberen we voor iedere medewerker de juiste passende werk-

zaamheden te vinden. Door middel van deze realistische werkomgeving waarin mede-

werkers meewerken in de keten van afval naar grondstof, kunnen zij doorgroeien op de

eigen niveau en tempo. Serieus meewerken bij de Kringloop onder deskundige begelei-

ding voorkomt terugval, maar zorgt er nog meer voor dat mensen kunnen stijgen op de

participatieladder. 

Bij medewerkers van de dagbesteding zien we dat zij van niveau 1-geisoleerd/2-sociale

contacten buitenshuis vrijwel allen doorstijgen naar niveau 3 en 4, te weten deelname



aan georganiseerde activiteiten en onbetaald werk.

Bij de medewerkers van de Trajecten zien we een ook stijging vanaf niveau 2/3 naar niveau
5/6 dit is betaald werk met ondersteuning of betaald werk.

De medewerkers vanuit de trajecten en de dagbesteding worden zorgvuldig begeleid. In

een veilige omgeving doen zij allen mee in de winkels, leren omgaan met winkelend pu-

bliek, gaan mee als chauffeur in de buitendienst, werken mee in de facilitaire dienst, ont-

moeten kritische collega’s enzovoorts.

De Kringloop is een erkend leer-werkbedrijf (Calibris, Kenteq, Savantes, Ecabo)

Vrijwilligers

Een onmisbaar onderdeel in ons bedrijf zijn de vrijwilligers, mensen, die hun tijd en ener-

gie in willen zetten om een bijdrage te leveren aan het realiseren van onze doelstellingen.

Mensen die samen met mensen met een beperking optrekken en daardoor de ander

het gevoel kunnen geven dat men ertoe doet. In de omgeving waarin we verder vorm

geven aan het thema van afval naar grondstof zijn zij de creatieve factor. Vrijwilligers

zijn bij ons kortere of langere tijd, van maatschappelijke stage tot vrijwilligers die een

koperen jubileum vieren. Ook het bestuur van de Kringloop is een vrijwillig bestuur, in

tegenstelling tot alle andere vrijwilligers ontvangen zij geen vrijwilligersvergoeding. In

2014 waren er zo’n 150 vrijwilligers bij ons aan de slag. Vanzelfsprekend vraagt dit ook

een passende coördinatie en begeleiding.



Personeel

In 2014 heeft de Kringloop afscheid genomen van Hendrik-Jan Vissers. Hendrik-Jan heeft

ruim 14 jaar, samen met alle medewerkers en het bestuur van de Kringloop een fantas-

tische organisatie neergezet. Zijn vertrek hebben we zelfs twee keer uitbundig gevierd.

Verschillende mensen hebben weer een cursus of opleiding gedaan zoals de BHV cursus,

jaarlijkse herhalingscursus van de bedrijfshulpverleningsvaardigheden.  

2014 was voor alle medewerkers, (lees hier ook vrijwilligers) een jaar waarin extra hard

gewerkt is. Extreem zware verhuizingen, ingewikkelde verbouwingen zijn met kracht en

energie uitgevoerd. Het heeft veel gevraagd van iedere medewerker. Opvallend hierbij

is dat er nauwelijks enig ziekteverzuim heeft plaatsgevonden. Alle medewerkers (lees

hier ook vrijwilligers) verdienen een groot applaus voor getoonde inzet. Vanzelfsprekend

hebben we deze successen ook gevierd!

(Op de foto hierachter een stralende Hendrik-Jan samen met de nieuwe directeur Riet Lenting) 



Externe contacten

Kringloop Zeist is aangesloten bij de Branchevereniging Kringloop Nederland. De BKN

heeft het keurmerk voor kringloopbedrijven laten ontwikkelen en certificeren. 

Partners zijn in willekeurige volgorde:

Abrona, St. Bartiméus, Kwintes, Lister, Lievegoed Zorggroep, Amerpoort, St. Altrecht,

Reinaerde, BIGA, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Van der Hoevenkli-

niek.

Gemeenten Zeist, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug.

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, RMN, MtH accountants &adviseurs,

Samen voor Zeist, Zakelijk Zeist Onderneemt.

St. Werkartaal, Totem, VOF de Loods, Snuffelhonk Odijk, Prometaal, SITA, St. Janivo,

St. Doen, Van Vliet groep, Hergebruikfrituurvet.nl, St. K.F. Heinfonds, Leger des Heils,

Humanitas, Stidad, Duurzom, Omgevingsdienst Regio Utrecht, Stichting Milieuzorg Zeist,

de Bijenvereniging, NMC, Rabobank, De Boswerf. 



Vestigingen: 
Winkels:

Joh. Postlaan 4, 3705 LN Zeist 

Traay 49C, 3971 GC Driebergen

Aanbrengcentrum:

Joh. Postlaan 4, 3705 LN Zeist

Heetveld 18, 3971 CE Driebergen

0844 300123 

www.kringloopzeist.nl 

info@kringloopzeist.nl

Kringloop Zeist, Driebergen-Doorn,    

Postbus 484, 3700 AL Zeist

Bestuur Stichting Kringloopcentrum 'de Wegwijzer'

Dhr. P.A.J. Broeders, voorzitter 

Mevr. C. Vogelzang, secretaris
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