Deze Kringloop maakt al 35 jaar hèt verschil
De dames Kuiper en Riemers startten 35 jaar geleden (in 1983!)
een kringloop in Zeist. Een plek die vooral bezocht werd door
hippie-achtige, of afhankelijk van hoe je ernaar kijkt,
wat sjofele types.

Directeur Riet Lenting

De dames vroegen hen mee te werken en zo waren de eerste
vrijwilligers actief in de Kringloop. Door de opening van deze
kringloop en met hun introductie van de glasbak in Zeist
(de eerste in Nederland!) hadden ze al duidelijk gemaakt dat ze
grote voorstanders waren van gescheiden afvalbehandeling om
hergebruik mogelijk te maken.
De glasbak is een gigantisch succes. Anno 2019 zijn twee op de
drie glazen flessen gemaakt van gerecycled glas.

De Kringloop was voor hen de plek om het hergebruik van spullen te realiseren. Maar
daarnaast speelde het sociale aspect ook een grote rol. De vrijwilligers die hen hielpen
waren mensen zonder werk en ook vaak zonder een plek in de samenleving. Vaak
mensen met een ingewikkelde gebruiksaanwijzing en met veel tegenslagen in hun leven.
In al die jaren zijn wij hetzelfde blijven doen. Deze Kringloop is een lokale, sociale en
duurzame onderneming die een bijdrage levert aan het verminderen van de afvalberg
door hergebruik en recycling van spullen. We zijn nog geen volledige circulaire onderneming, maar we leveren wel een bijdrage om gebruikte grondstoffen niet te vernietigen.
De Kringloop in Zeist en omstreken is een duurzame onderneming. We doen ons best
om zo te werken dat de kansen voor de toekomstige generaties niet verminderen.

Jubileumjaar 2018
Mini-symposium Kringloop en
circulaire economie
Dit jubileumjaar zijn we gestart
met een milieu symposium.
Onze gastspreker Babette
Porcelijn heeft de impact van de
top-10 vervuilers uitgelegd.
“Spullen” zijn verreweg de
grootste vervuiler.

Het jubileumjaar hebben we
afgesloten met een lunch voor al onze mensen
van de dagbesteding.

35 Jaar hergebruik
We verwerken ongeveer 650.000* kilo per jaar. Met een gemiddeld hergebruik van 91%.
Uit onze cijfers van de afgelopen 35 jaar weten we dat we zo’n 17,5 miljoen kilo aan
goederen hebben verwerkt.
Dit hergebruik en uitstel van afval heeft tot geleidt tot een CO 2 besparing van minstens
17.000.000** kilo CO2.

We leveren zo een belangrijke bijdrage aan de milieudoelstellingen van onze gemeentes.

*

zie voor de precieze cijfers van 2018 verderop in het jaarverslag

**

Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat met de inzameling van 1 ton goederen een kringloopbedrijf
ongeveer 1 ton co2 uitstoot bespaart. (bron: informatie Co2 tool branchevereniging Kringloopbedrijven).

Vrijwilligers
“Eruit halen, wat erin zit“
Dat is al 35 jaar het motto van
Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug
en Bunnik-Odijk.
Op jaarbasis ontvangen we zo’n 350
vrijwilligers in onze organisatie.
Van scholieren, mensen vanuit de
WMO tot taakgestraften.
In 2018 zijn 26% van de werkzoekenden van de regionale sociale dienst en
de reguliere vrijwilligers uitgestroomd
naar betaald werk!
Voor de vele mensen waarvoor geen
plaats meer is op de arbeidsmarkt
willen we een warme werkgemeenschap zijn waar mensen zich op hun
eigen niveau kunnen ontplooien!

Specificatie vrijwilligers

Aantal

Stagiaires MBO / HBO

13

Scholieren (maatschappelijke stage)

21

Dagbesteding (WMO, WLZ, PGB)

74

Regionale Sociale Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug

58

Taakgestraften

65

Reguliere vrijwilligers

95

Totaal

326

Mensen
Veel van onze mensen passen niet meer in de huidige arbeidsmarkt. Dit betekent dat wij
veel mensen hebben die bij ons aan de slag zijn via de RSD, ter voorbereiding op herintreding arbeidsmarkt, of via zorginstellingen. Ook komen er mensen bij ons via wijkteams,
de jeugdreclassering, of stages. In onze kringloop verrichten ze zinvolle en nuttige taken.
Van de reguliere vrijwilligers en de mensen
vanuit de Regionale Sociale Dienst Kromme
Rijn Heuvelrug is 26% doorgestroomd naar
de arbeidsmarkt. Vanzelfsprekend nemen
we in deze doorstroomcijfers niet de
scholieren, de stagiaires van MBO/HBO en
ook niet de taakgestraften mee; die hebben
immers andere verplichtingen.
In 2018 werkten er bij Kringloop Zeist,
Utrechtse Heuvelrug en Bunnik-Odijk
een totaal van 355 medewerkers. Hiervan
waren er 29 betaalde medewerkers. Een
grote verscheidenheid van mensen tussen
de 14 en 84 jaar werken hier met elkaar aan
een duurzame en sociale samenleving.

In het jubileumjaar hebben
we na het nodige uitzoekwerk
uitgezocht dat er minstens
5.000 mensen in onze
werkgemeenschap
hebben meegewerkt!

Save the Earth
it is the only planet with chocolate
(met dank aan de vrijwilligers van taalvoutjes,
de organisatie die regelmatig bij ons te gast is
en werkt aan mooie teksten)

Milieu
Ons recycling niveau ligt in 2018 op 90%, in 2017 was dit 86%. Repareren, restylen,
hergebruik lukt ons steeds beter. In 2017 is er 22% van de goederen de winkels in gegaan,
in 2018 is er 26% van de aangebrachte goederen doorgestroomd naar klanten.
Naast deze directe effecten organiseren we ook een fietsen repaircafé. Ook hier is de
doelstelling: om door het leren te repareren van materialen, het hergebruik van fietsen te
stimuleren.

IN
Meubilair

UIT
32%

Verkoop Winkel

26%

(producthergebruik)

Huisraad

22%

Textiel

10%

Wit- en Bruingoed

12%

Boeken en Media

23%

Totaal

100%

Retourstromen
(materiaal
hergebruik)

64%

Reststromen

10%

Totaal

100%

Recycling

*

Producthergebruik
(Verkoop)

26%

Materiaal hergebruik

64%

Totaal

90%

CO2 Besparing*

590,7 ton

Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat met de inzameling van 1 ton goederen een
kringloopbedrijf ongeveer 1 ton co2 uitstoot bespaart. (bron: informatie Co2-tool Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland)

Maatschappij / mogelijkheden
Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik-Odijk is een sociaal-lokale organisatie.
Zo dragen wij bij aan een economie waarin we de uitputting van de aarde proberen te
voorkomen door grondstoffen op grote schaal te hergebruiken en waarin afval verleden
tijd is. Dan doen wij bijvoorbeeld door organisaties goederen te geven om hun ruimtes
mee in te richten.

Daarnaast geeft de Kringloop wekelijks goederen weg aan maatschappelijke organisaties
die armoede bestrijden. Deze meubels, huishoudelijke goederen, kleding en wasmachines
worden binnen onze gemeentes geschonken aan bewoners met een laag inkomen!
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