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Kringloop Zeist, Driebergen-Doorn, Bunnik 

2015 was voor de Kringloop Zeist, Driebergen-Doorn, Bunnik het jaar van de realisatie

van goede voornemens.

Geinspireerd door (de aankondiging van) de Klimaattop in Parijs schonken bewoners

vanuit de drie gemeenten ons goederen. Ook halen we goederen op bij mensen aan

huis, maar ook brengen burgers het naar onze aanbrengpunten, of leveren de produkten

af op de drie werven in de drie gemeenten.

Een kleine 900.000 kilo aan textiel, boeken, mooie kasten, fietsen, electrische apparaten,

huisraad enzovoorts enzovoorts.

Dit alles en nog veel meer doen we samen met al onze medewerkers, van 14 tot 85 jaar

oud. 

Deze Kringloop is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en dat is te

zien in al haar activiteiten.

Door het laten meedoen van honderden mensen die soms jarenlang aan de kant hebben

gestaan. Door goederen te verwerken/bewerken/repareren zodat deze een 2e of 3e kans

krijgen.

Door te delen; bijvoorbeeld delen van goederen aan studenten die een theaterstuk pro-

duceren, schenken van oude pannetjes aan de Boswerf voor een archeologische speur-

tocht voor kinderen.

Door te geven aan andere maatschappelijke organisaties die ook volop actief zijn met

armoedebestrijding, zoals door het geven van kadobonnen in de kerstperiode 2015 voor

de gasten van de Voedselbank Zeist.

Najaar 2015 kwamen ook in onze gemeenten vluchtelingen aan; de Kringloop heeft niet

geaarzeld, en heeft het COA, de gemeenten maar vooral de vluchtelingen zelf een aan-

bod gedaan, "doe met ons mee", immers meewerken-verwerkt. Door bij ons vrijwilli-

gerswerk te verrichten maken nieuwkomers in Zeist, Driebergen-Doorn, Bunnik kennis



met de Nederlandse codes en conventies, de Nederlandse taal, en het plezier van vrij-

willige inzet. In 2015 zijn er vluchtelingen aan de slag gegaan in de meubel repareer af-

deling, de fietsenmakerij, en de textielafdeling. Dit gaan we in 2016 verder uitwerken.

In 2015 zijn wij “het geheugencafe” gestart. Bewoners van verzorgingstehuizen krijgen

van ons een liefdevolle middag waarin zij terug gaan in de tijd. Met geuren (4711), kleu-

ren, geluid vanaf een krassende pick-up en heel veel spullen. Door fysiek, goederen van-

uit een (ver) verleden weer te zien, aan te raken hebben tientallen oude mensen met

teruglopend geheugen (even) een fijn middag.

Kortom samen met burgers, lokale organisatie en bedrijven en lokale overheden creeert

onze Kringloop belangrijke maatschappelijke waarden rondom de inzet van kwetsbare

mensen, milieu duurzaam-

heidsdoelen (zoals het te-

rugdringen van de CO2

productie) en dragen we bij

aan armoedebestrijding!

Kringloop Zeist, Drieber-

gen-Doorn, Bunnik ope-

reert lokaal/sociaal en is

van waarde!

In 2015 hebben we onze

missie verder uitgediept en

enthousiast handen en voe-

ten gegeven aan de vol-

gende doelen:



◆ mensen (weer) mee laten doen, in allerlei functies binnen onze organisatie;

◆ milieu/duurzaamheid; door te repareren en schoon te maken worden goederen her-

gebruikt, het streven naar maximale re-use vinden we belangrijk. Re-use, hergebruik 

kan ook in de vorm van up-cyclen, dat wil zeggen dat we (of de klanten van de Kring-

loop) een andere functie aan het materiaal geven. (zie bijvoorbeeld de foto van de

"boekenbank");

◆ maatschappij; teruggeven van kennis aan burgers (zoals bijvoorbeeld het Repair-

cafe, en het geheugencafe) en het teruggeven van goederen aan organisaties (zoals

bijvoorbeeld Slot Zeist, zomerfestival 2015);

◆ mogelijkheden; geven van noodzakelijke goederen aan maatschappelijke organi-

saties die werken in het kader van de armoedecoalitie.

2015 was voor Kringloop Zeist, Driebergen-Doorn een succesvol jaar.

Riet Lenting

Directeur



Cijfers

Financië̈le Winst- en verliesrekening 2015

Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten

Omzet 1199 Kosten 1146 Netto resultaat -11

De omzetten van zowel de winkels als de trajecten zijn fantastisch gestegen. 

2015 is het jaar na de aanschaf en verbouwing van een mooi nieuw bedrijfs-

pand in 2014. De nasleep van deze kosten hebben doorgewerkt in de cijfers 

van 2015. Ondanks de omzetstijgingen eindigen we toch in een kleine min.



Milieu

Ook afval is van waarde. De Kringloop heeft in 2015 meer kilo’s ontvangen dan in 2014,

(2014; 353.000 kilogram, 2015; 357.000 kilogram).

Wij hebben onze organisatie zo ingericht dat we maximaal proberen bij te dragen aan

de circulaire economie. We dragen zo bij aan beperking van de grondstoffen schaarste

en duurzame lokale samenlevingen.

We hebben in 2015 volop ingezet op de ontwikkeling van betere re-use en up-cycle lij-

nen, en betere re-cycle lijnen. Door te repareren, schoon te maken, te up-cyclen en

beter te sorteren worden goederen hergebruikt. De Kringloop hecht veel waarde aan

deze re-use. Als goederen onverkoopbaar zijn omdat ze bijvoorbeeld stuk zijn worden

de artikelen in restfracties uit elkaar gehaald, ge-re-cycled. Deze restfracties worden

dan zorgvuldig gescheiden afgevoerd. Ook door het hergebruik van kringloopmaterialen

worden minder nieuwe produkten gekocht.

80% van de door aan ons aangeboden goederen wordt of hergebruikt - re-use of ge-re-

cycled. Zo dragen we bij aan de uitstel en beperking van CO2 uitstoot in een drietal ge-

meenten in de provincie Utrecht.



Verwerkte goederen 2015 x 1000 en aantal 
bewoners per verzorgingsgebied van de Kringloop

Zeist;  470.000 kilo, 61.762 inwoners, 7,6 kilo per bewoner

Utrechtse Heuvelrug; 300.000 kilo, 28.442 inwoners (Driebergen,Doorn), 10,5 kilo per bewoner

Bunnik; 114.000 kilo, 14.655 inwoners, dit is 8 kilo per bewoner

Totaal opgehaald 884.000 kilo

Totaal materiaalhergebruik 357.000

Materiaal hergebruik via winkels

producten via de winkels 315.000

Totaal 708.000

Totaal hergebruik 80%

Per 100.000 kilo verwerkte groepen bespaart de Kringloop 1040 kg CO2.

Per 708.000 kilo verwerkte goederen in 2015  heeft de Kringloop dus zo'n 

7400 kg C02 uitstoot bespaart.

Deze bespaarde hoeveelheid CO2 is gelijk aan de CO2 uitstoot voor het 

verwarmen van zo'n 310 huizen gedurende een jaar. !



Mensen
Het verwerken van alle goederen; 884.000 kilo in 2015. Het begeleiden van zo'n 350

vrijwillige (soms iets minder vrijwillige) medewerkers op tweetal winkellocaties, in de

verwerkingshal, en op de werven. Het te woord staan van zo'n 122.000 klanten in de

winkels, aannamebalies en aan de telefoon. En er voor zorgen dat deze maatschappe-

lijke organisatie zonder winstoogmerk en zonder subsidie haar sociaal maatschappe-

lijke- en milieudoelen haalt, kan niet zonder haar betaalde medewerkers. 

Er werken bij onze Kringloop 26 medewerkers en veelal op part time basis (17 fte).

In totaal hebben er in 2015, 90 mensen in een traject of dagbesteding bij de Kringloop

gewerkt.

In uren uitgedrukt was dit in: 2015  -  20.036 uren

2014  -  19.280 uren

2013  -  14.618 uren

Op de Kringloop onderzoeken we vooraf wat een nieuwe medewerker in de organisatie

kan gaan doen. Direct daarna gaan mensen arbeidsmatig aan de slag. Inmiddels hebben

we door middel van de beproefde werkmethode Bommel (Tom Poes verzin een list!)

een uitgewerkte methodiek waarin iedereen past die mee doet. Immers iedereen kan

wat, of grote moeilijke dingen of lekker makkelijke dingen. In een veilige en prettige at-

mosfeer werkt iedereen mee in de keten van afval naar grondstof. Onder deskundige

begeleiding werkt iedereen serieus mee. Mensen kunnen hierdoor stijgen op de parti-

cipatieladder. Of door bij ons mee te werken voorkomen we terugval. Samen aan de

slag binnen de facilitaire dienst, de telefooncentrale, of cd's sorteren

Ook heeft de Kringloop 106 mensen vanuit een taakstraf situatie begeleid. 106 mensen,

jongeren via de raad van Kinderbescherming, Reclassering Nederland en het Leger des

Heils hebben 3881 uur samen met ons gewerkt (de gemiddelde taakstraffer is 37 uur

bij ons actief). Ook deze meewerkende "handjes" zijn bij ons van harte welkom. De sor-

teerhal ziet er mede door hen piccobello uit.

In 2015 hebben vanuit de diverse middelbare scholen 25 scholieren meegewerkt in het

kader van de Maatschappelijke Stages. Soms als medewerker achter de aannamebalie,



soms enquetes afnemend naar zwerfvuil in de gemeenten. Ook zijn er zo'n 10 tal stagi-

aires. Bijvoorbeeld SPH HBO studenten die mee-leren in onze organisatie. En zij hebben

dit jaar uitstekend werk verricht door de werkmethode Bommel een stap verder te bren-

gen. Maar ook geweldige MBO studenten die stralend achter de kassa staan.

De Kringloop organisatie kan niet zonder haar vrijwilligers. In 2015 waren er 120 vrijwil-

ligers actief. In totaal hebben zij 50.500 uur mee geholpen. Dat is ongeveer 975 uur aan

vrijwillige inzet per week.

De Kringloop koestert haar vrijwilligers; door zinvolle of vrolijke bijeenkomsten te orga-

niseren proberen we de binding bij de organisatie en elkaar te verstevigen. Maar we or-

ganiseren ook bijeenkomsten om onze doelen van de organisatie nog beter onder de

aandacht te brengen bij de diverse vrijwilligers. Rondom omgaan met klanten, met be-

trekking tot veilig en verantwoord omgaan met materialen, maar ook vergroting van de

kennis van diverse produktgroepen, of het vergroten van vaardigheden.

Hieronder een greep uit de diverse trainingen, cursussen en bijeenkomsten: 

◆ gratis cursussen yoga (immers een gezond lijf kan meer);

◆ gratis muzieklessen (daar vrolijken we allemaal van op);

◆ zicht op financieen (wat kun je wel/niet met je euro’s doen);

◆ trainingen; dromen,durven,doen (wat ga je doen in de periode na de Kringloop);

◆ trainingen van droom naar werkelijkheid (hoe realiseer je je doelen, hoe richt je je pijlen);

◆ cursussen exell (voor beginners en gevorderden);

◆ omgaan met de computer (voor beginners);

◆ cursussen word (moeilijk en makkelijk);

◆ samen bezoeken van diverse verzamelbeurzen (leerzaam en leuk);

◆ paasontbijt, kerstdiner, zomerfeest enzovoorts (samen feesten hoort bij samen werken).

Ook het Stichtingsbestuur van de Kringloop bestaat uit vrijwilligers. In tegenstelling tot

andere vrijwilligers ontvangen zij geen vrijwilligersvergoeding, zittingsgeld of reiskosten.



Mogelijkheden

Social Return on Investment staat hoog in het vaandel van de Kringloop (naast wat de

Kringloop doet met betrekking tot haar milieudoelstellingen, het terugdringen van CO2,

naast de begeleiding van mensen) doen we nog meer.

De Kringloop deelt en geeft terug:

dat wil zeggen dat wij basisscholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorgansi-

aties, festivals, theater en studentengroepen goederen lenen of geven. 

Goederen die we geven of uitlenen zijn bijvoorbeeld:

◆ de paspoppen voor een mooie tentoonstelling over Caribische kleding in Zeist;

◆ vele lekkere banken voor het Festival dag der Kunsten in Zeist;

◆ allerlei decorstukken voor de studenten van de HKU;

◆ de oude potjes en pannetjes voor de kinder archeologiedag op de Boswerf enzo-

voorts enzovoorts.

Vergaderruimte gratis beschikbaar stellen:

◆ voor bijvoorbeeld de bijenvereniging;

◆ of milieuzorg Zeist.

Onze Archiefruimte beschikbaar stellen

De Kringloop geeft en deelt niet alleen haar goederen en ruimtes. Maar deelt ook haar

kennis door bijvoorbeeld regelmatig Repaircafe’s en Geheugencafe's te organiseren.



Maatschappij

Armoedebestrijding is een belangrijk onderdeel. Maatschappelijke organisaties kunnen

bij ons goederen vragen voor mensen in nood. Of dat rond Sinterklaas is voor mooie

passende cadeau’s voor jonge kinderen, of voor de zomervakantie voor goede zomer-

kleding. Leesboeken voor kinderen in een taalarme omgeving. Soms zijn dat ook com-

plete woninginrichtingen.



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
-Kampweg 7-1, 3941 HC Doorn 
(vanaf 01-01-2016)

Aanbrengcentrum:

Joh. Postlaan 4, 3705 LN Zeist

Heetveld 18, 3971 CE Driebergen

Velperengh 9, Doorn

0844 300123 

www.kringloopzeist.nl 

info@kringloopzeist.nl

Kringloop Zeist, Driebergen-Doorn, Bunnik   

Postbus 484, 3700 AL Zeist

Bestuur Stichting Kringloopcentrum 'de Wegwijzer'

Dhr.P.A.J Broeders voorzitter tot maart 2015

Mw. T van Heck voorzitter vanaf maart 2015

Dhr. A. Zijlstra penningmeester tot mei 2015

Mw. C Vogelzang penningmeester vanaf mei 2015

Dhr. H Willemsen secretaris vanaf mei 2015

Mevr. G. Veensma
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Riet Lenting

Foto’s

Tineke Knol

Joke ter Haar

Vormgeving

Fred van Lierop


