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Er uit halen wat er in zit.

30 jaar Kringloop Zeist
30 jaar geleden begonnen met een klein groepje mensen in de schuur van één van de betrokkenen.
Nu drie locaties; twee in Zeist en de winkel in Driebergen. Dagelijks wordt op deze plekken gewerkt
om de doelstelling: “het bevorderen van hergebruik van goederen en materialen en het bieden van
zinvolle (vrije) tijdsarbeid en het scheppen van werkgelegenheid” in de praktijk te brengen.
Ruim 125 mensen zijn nu, in 2013, als medewerker, vrijwilliger of tijdelijke medewerker betrokken
en actief om zes dagen in de week spullen op te halen, aan te nemen, te verwerken en de winkels
te laten draaien. Met liefde en passie wordt er gewerkt om een goed resultaat te halen.
Wat ooit begon in de schuur achter een woning is uitgegroeid tot een volwassen onderneming.

“het bevorderen van hergebruik van goederen en materialen en het bieden van zinvolle (vrije)
tijdsarbeid en het scheppen van werkgelegenheid” deze missie staat nog als een huis.
30 jaar Kringloop Zeist is 30 jaar bouwen aan een duurzame toekomst, zuinig zijn op de wereld
die ons is toevertrouwd en die we willen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen.
Maar ook zuinig zijn op de capaciteiten van mensen, ze niet laten verstoffen maar er uit halen
wat er inzit. Elkaar sterker maken, niet kijken wat er niet lukt maar zoeken binnen de organisatie
naar plekken waar mensen met verschillende mogelijkheden tot hun recht kunnen komen.
En in de kringloop Zeist/Driebergen lukt dat.
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Missie

Voor veel mensen kon Kringloop Zeist Driebergen Doorn weer van betekenis zijn in het aanbod
van een zinvolle dagbesteding of het opdoen van een werkervaringsplek. Ook de stroom aan
goederen nam weer toe. Om bovengenoemde ontwikkelingen goed te kunnen blijven uitwerken
is meer fysieke ruimte nodig en daarom werd er naarstig gezocht naar nieuwe huisvesting.
Begin 2013 werd die bedrijfsruimte gevonden. In de maanden daaropvolgend konden plannen
worden gemaakt en werd er gezocht naar mogelijkheden om tot aankoop over te kunnen gaan.
De Triodosbank wilde een groot deel financieren en tezamen met een particuliere financier zijn
we tot overeenstemming kunnen komen en kon de koop gesloten worden. Medio begin 2014
zal de koop worden beslecht.
Onze corebusiness “kringloop” ging gewoon door in 2013 en daarvan doen we verslag in dit
jaarverslag.

Financiën
Voor de winkel in Zeist was 2013
een jaar waarin de omzet behoorlijk
minder was dan begroot. Oorzaken
daarvoor zijn moeilijk te duiden, de
voortdurende wegwerkzaamheden
in de wijk zijn daar zeker debet aan
evenals het gebrek aan parkeerplaatsen in de straat. Gelukkig
draaide de winkel in Driebergen met
name in de tweede helft van het
jaar uitstekend.
Ook de andere inkomsten uit de
trajecten en de opbrengst van
materialen en tonnagevergoedingen
bleven op peil.

Cijfers
Winkelomzet x €1000
2010
Textiel
91,9
WEB
51,5
CD/LP
20,7
Boeken
79,5
Meubels
113,4
Antiek
62,3
Huisraad
142,1
Diensten
4,6
Totaal
566
Betalende klanten 73,8
x 1.000
Verkochte art.
252,9

16%
9%
4%
14%
20%
11%
25%
1%

2011
116,6
49,2
23,7
92,7
112,4
90,6
153,3
4,6
643,1

18%
8%
4%
14%
17%
14%
24%
1%

2012
118,5
49,8
24
85
114
94
175
6
667

18%
7%
4%
13%
17%
14%
26%
1%

2013
112 17,3%
46,6 7,2%
26,1 4,0%
85,5 13,2%
106,3 16,4%
146,6 22,6%
120,3 18,5%
5,6 0,9%
649

92,6

107,6

100,6

302,7

327,7

317,8

Financië
̈n Winst- en verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten
Omzet winkels
overige omzet
Totale omzet

2010
566
219
785

2011
643
292
935

2012
667
291
958

2013
649
301
950

Bedrijfskosten
Personeelskosten
Huisvesting
Overige bedrijfskosten
Afschrijving vaste activa
Totale kosten

396
162
119
16
693

486
215
128
14
843

561
176
134
17
888

589
198
143
16
945

92
-4
88

93
11
82

70
14
56

5
12
-7

Bedrijfsresultaat
Financië̈le baten en lasten
Netto resultaat

Resultaten
De winkelomzet in Zeist daalde, in Driebergen daarentegen was er sprake van lichte
toename. De overige omzet steeg met €10.000 waaarinde tonnagevergoeding een
groot aandeel had door groei van het tonnage.

Milieu
Met het nog nauwkeuriger sorteren van de
goederen en materialen kon worden bewerkstelligd dat het recyclingspercentage hoger
werd.
Ook werd er een begin gemaakt met een
werkplaats waar meubels met een klein
mankement gerepareerd kunnen worden,
waardoor ook deze niet in het restafval
verdwijnen.

Verwerkte goederen
in kilo's in 2013

x 1000

Zeist
Utrechtse Heuvelrug
Bunnik
Totaal

471
216
131
819

Recycling
Producten via de winkels
Materiaalhergebruik
Totaal

349
385
734

Totaal hergebruik

90%

Het materiaalhergebruik
x 1000kg
Textiel
Puin & hard kunststof
Glas
Wit- en bruingoed
Papier
Hout
Metalen

46
57
25
58
89
62
49

Mensen
Trajecten
Het goede resultaat uit 2012 werd gecontinueerd in 2013. Weliswaar een lichte verschuiving
van het aantal werkervaringstrajecten naar iets meer dagbestedingstrajecten.
Totaal zijn er ongeveer 50 mensen via een dagbestedingstraject, een resocialisatietraject of een
leer-werktraject werkzaam. Vanuit diverse ROC ’s en de Hogeschool Utrecht zijn er jaarlijks
stagiairs van diverse opleidingen.
De Kringloop is een erkend leer-werkbedrijf (Calibris, Kenteq, Savantes, Ecabo)
Meerwaarde van werken/bezig zijn bij de Kringloop
Mensen leren door ervaring. Dat is een belangrijk principe voor werken. Zelf ervaren is een
uitstekende manier om vaardigheden en kennis op te doen. Werken is gezond, omdat het actief,
doelgericht en zinvol is. De tijdsstructurering en het ontdekken van individuele mogelijkheden
helpen voor een goede balans in het leven. Veel cliënten missen structuur in hun leven.
Het Kringloopcentrum kan die structuur bieden. Er wordt gewerkt vanuit wat de mens kan,
vanuit kansen en talenten en de kracht om vandaar uit verder te groeien.
Mensen komen uit hun sociale isolement en kunnen stappen maken op de participatie ladder,
mensen kunnen groeien van een paar uur per week naar 24 uur of meer en van zeer eenvoudig
werk, naar complexe werkzaamheden. Van even tussen anderen zijn tot een reguliere baan in de
b.v. de zorg.
Fysiek aan de slag, de ruimte, de lage drempel, zelfvertrouwen krijgen, meer contacten, het
informele karakter, grote diversiteit aan mensen en goederen en in werkzaamheden en activiteiten,

context van de werk- en bedrijfscultuur, het “normale” leven, integratie door
contacten collegae en (winkelend) publiek, zichtbare resultaten, zelf zorgen i.p.v.
verzorgd worden, optimaal betrokken worden, begeleiding krijgen door
professioneel opgeleiden, maatschappelijk een steentje bijdrage door afval te
reduceren, van afval een glanzend artikel maken, gewoon weg deelnemen in de
maatschappij, zinvol zijn enzovoort en enzovoort!!!
Contacten met partners in zorg en overheid werden verdiept en er werd
geparticipeerd in een pilotproject “Sociale Activering” dat geïnitieerd werd door
de gemeente Zeist, dit in het kader van de komst van de nieuwe WMO-wet, die in
2015 van kracht wordt.
Echte groei bleef achterwege, wel was er vraag naar meer trajectplekken met
name voor administratief werk, maar het ontbrak ons aan fysieke ruimte.
Na de verhuizing in 2014 kan die ruimte in het nieuwe gebouw wel geboden gaan
worden.

Personeel
Een primeur in onze organisatie was de pensionering van één van de medewerkers.
Verschillende mensen hebben weer een cursus of opleiding gedaan en voor de chauffeurs
en baliemedewerkers is er door Stidat een op de kringloopsituatie toegesneden cursus
aangeboden over omgang met klanten, laden en lossen etc. Voor alle medewerkers was er
een vervolg op de training van Psyche @ Work gegeven wordt. In deze training wordt
gewerkt aan deskundigheidsbevordering op het gebied van ernst en aard van psychische
beperkingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan kennis en inzicht in de relatie tussen
psychische beperkingen en de (on)mogelijkheden richting arbeid. Door deze training
worden onze medewerkers zich nog meer bewust van wat de impact kan zijn van een
leven dat niet via de geijkte banen loopt. Zelfinzicht en vaardigheden in de dagelijkse
omgang met bijzondere groepen mensen zijn het uiteindelijke resultaat, waar onze
medewerkers profijt van ondervinden.
BHV cursus, jaarlijkse herhalingscursus van de bedrijfshulpverleningsvaardigheden.
Hiervoor konden we gebruik maken van de expositieruimte van de Stichting P’Arts in Zeist.
Deze samenwerking is een uitvloeisel van een match tijdens de beursvloer van Samen voor
Zeist. Op de beursvloer delen zeister bedrijven en instellingen hun kennis, kunde,
menskracht en middelen met maatschappelijke organisaties, stichtingen, verenigingen
of onderwijsinstellingen.

Externe contacten
Kringloop Zeist is aangesloten bij de Branchevereniging BKN. De BKN heeft het keurmerk
voor kringloopbedrijven laten ontwikkelen en certificeren. Kringloop Zeist heeft in 2013
een begin gemaakt om dit keurmerk te implementeren. Daartoe worden alle processen
beschreven en uitgewerkt.
Partners zijn: Abrona, Altrecht, St. Bartiméus Sonneheerdt, Kwintes DAC Accent,
Lievegoed Zorggroep, Van der Hoevenkliniek, RSDKRH, St. Altrecht, Reinaerde, Reclassering,
Raad voor de Kinderbescherming, Legerv des Heils, Reshare, van Vlietgroep, Sita, Prometaal.
Gemeenten Zeist, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug, RMN, MtH, Samen voor Zeist, Werkartaal,
Snuffelhonk Odijk, Verhuisbedrijf van Beek, P’arts, Binc huisvesting, BIGA,
Centrum Maliebaan, Sylvia de Lorijn
Mede dankzij onze partners kunnen wij van betekenis zijn voor mens en maatschappij.
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