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Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik &
Odijk koploper in duurzaam sociaal ondernemen.
Als sociale organisatie is Stichting Kringloopcentrum de Wegwijzer Zeist, hierna ‘Kringloop
Zeist’ al ruim 37 jaar duurzaam actief. In vijf gemeenten werken we met hart en ziel om
goederen en mensen een tweede kans te geven. Dit doen we samen met onze medewerkers
en klanten.
Onder medewerkers verstaan wij alle mensen die bij onze organisatie werkzaam zijn: sociaal
kwetsbaren, arbeidsgehandicapten, ex-verslaafden, vluchtelingen, mensen met een
verstandelijke beperking, personen uit het justitieel kader, gepensioneerden en onze
reguliere vrijwilligers. Er is hier een stevige werkgemeenschap gegroeid en daar zijn we trots
op.

Missie en visie
In onze statuten, staat in artikel 2 lid 1: De stichting heeft ten doel:
a. het tegengaan van verspilling van grondstoffen en materialen, het verminderen van de
afvalstroom en het bevorderen van kringloop en hergebruik van grondstoffen en materialen
b. het hiermee motiveren tot het verrichten van zinvolle vrijetijdsarbeids en het scheppen van
werkgelegenheid.
Lid 2 van ditzelfde artikel maakt het doel iets specifieker: De Stichting tracht haar doel te
bereiken door:
a. het oprichten, exploiteren of doen exploiteren van kringloopcentra waar goederen en
materialen die geschikt zijn voor hergebruik worden ingezameld en in verkoop worden
gebracht
b. het geven en bevorderen van voorlichting betreffende de doelstellingen
c. het samenwerken met soortgelijke organisaties en instellingen
Samen werken aan een mooiere wereld, daar houden wij als Kringloop Zeist, Utrechtse
Heuvelrug, Bunnik & Odijk van.
De werelddoelen voor duurzame ontwikkeling klinken ons dan ook als muziek in de oren.
Tussen 2015 en 2030 werken alle lidstaten van de Verenigde Naties aan een
ontwikkelingsagenda met concrete doelen. Zo maken we met elkaar een einde aan extreme
armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.
Onze missie en visie haken aan bij 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) zoals
door de VN geformuleerd, als ‘Kringloop Zeist’ geven we hier op de volgende manier invulling
aan:
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1.Geen armoede (no poverty)
Bij ons kan iedereen goedkope, mooie spullen kopen. Maar we geven ook veel
goederen weg aan mensen die het niet breed hebben. Via het Minima Netwerk,
kerken, moskeeën en maatschappelijke organisaties geven we spullen aan o.a.
Humanitas, het COA, Kwintes en Samen Oplopen. We bereiken veel kinderen en
volwassenen die het goed kunnen gebruiken. Ook sponsoren we Voedselbank
Zeist/ Utrechtse Heuvelrug/ Bunnik en Wijk bij Duurstede.

2. Geen honger (zero hunger)
Samen met onze vrijwilligers eten we elke donderdag een gezonde broodmaaltijd.
En elke dag staat er in onze kantine vers seizoensfruit. Daarnaast verkopen we
goedkoop tweedehands brood van warme bakker Bakker Albert. Sinds kort kweken
we zelfs oesterzwammen van onze eigen koffiedik. Ondernemers die gezonde
voeding willen stimuleren, melden zich ook hier.
Zo geeft ‘Appeltje Eitje’ workshops aan de vrijwilligers en staan ze hier samen
lekker te koken.
3. Goede gezondheid en welzijn (good health and well being)
We vinden het belangrijk dat mensen zich sociaal- en fysiek veilig bij ons voelen.
Het inwerkproces van vrijwilligers is gericht op samen werken en samen pauzeren.
Praten is voor veel mensen ongemakkelijk, waardoor werken juist prettig voelt. Het
vertrouwen groeit door samen aan de slag te gaan. Verjaardagen en jubilea vieren
we altijd met elkaar. De Kringloop is er bij rouw en trouw.

4. Educatie (quality education)
Hoe werk je veilig met klein chemisch afval? Wat is persoonlijke hygiëne en
waarom zijn die veiligheidsschoenen eigenlijk nodig? Maar ook klantvriendelijkheid
en computervaardigheden komen aanbod in ons uitgebreide trainingsprogramma.
Onze vrijwilligers maken dankbaar gebruik van de vele verschillende cursussen die
we ze aanbieden. Bovendien voelen ze zich gehoord. Want naast werk gerelateerde
onderwerpen, besteden we ook aandacht aan sociale- en maatschappelijke
thema’s. Wat deel je wel of juist niet op internet? Waarom zou je met verkiezingen
je stem eigenlijk uitbrengen? Of hoe moet je omgaan met pesten? Met deze kennis
en het groeiende zelfvertrouwen neemt de kans op een betaalde baan in de ‘echte
wereld’ flink toe.
5. Gender gelijkheid (gender equality)
Gelijkheid is voor ons bijzonder belangrijk. Iedereen is welkom. LHBTI+ (waaronder
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en
intersekse personen) is goed vertegenwoordigd binnen onze organisatie en daar
zijn we blij om.
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8. Goed werk en matige groei (decent work and economic growth)
We zorgen voor belangrijk en zingevend werk. Dat bieden we alle 350 mensen die
zich niet alleen voor ons inzetten, maar ook bijdragen aan de doelen van de
Verenigde Naties. Om dit goede werk te kunnen blijven bieden én uitvoeren, is een
gezonde bedrijfsvoering van belang. Elk jaar willen we bewust een gematigde groei
realiseren zodat de verhoudingen gezond blijven.

10. Ongelijkheid (reduced in equalities)
Onze kringloop is voor vrijwilligers een veilige plek om aan competenties te werken.
Hier mogen ze lerend werken aan hun beroepsvaardigheden en
arbeidsvaardigheden. Bijvoorbeeld door te oefenen met ICT of in
klantvriendelijkheid. Veel van onze vrijwilligers stromen door naar betaald werk in
retail, logistiek, administratie of schoonmaak.

11. Een werkgemeenschap (sustainables cities and communities)
We zíjn niet alleen een werkgemeenschap, de 350 vrijwilligers en 30 betaalde
medewerkers voelen het ook zo. De binding is sterk. Ondanks het sociale isolement
van de vrijwilligers, vormen ze met de vaste krachten een warme gemeenschap
waarbij ze elkaar verder helpen. Mensen wortelen hier. Al meer dan 35 jaar.

12. Verantwoorde consumptie (responsible consumption and production)
De Kringloop zamelt op jaarbasis een kleine 1.000.000 kilo aan goederen in.
Hiervan wordt ruim 90% hergebruikt. Ons doel is overproductie tegen te gaan en
hergebruik te bevorderen. Dit doen wij door het verantwoord inzamelen en
scheiden van goederen in ons sorteer centrum en in onze aantrekkelijke winkels
per jaar miljoenen 2e kans producten te verkopen.

4

Aandacht voor duurzaamheid
Er is sprake van een toenemende aandacht voor duurzaamheid en bewustwording bij het
grote publiek over dit onderwerp. Duurzaamheidcriteria wegen steeds meer mee in
aankoopbeslissingen.
Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het actief omgaan met afvalscheiding en het overwegen van
de milieu impact bij de aanschaf van producten en diensten. Het gebruik van en inrichten met
gebruikte goederen is al enige tijd ‘in’. Het wordt gezien als een slimme manier om jezelf en je
huis aan te kleden met originele spullen.
Kringloop Zeist heeft duurzaamheid voorop staan. We laten dit onder andere zien met onze
Mens en Milieu Rapportage (zie bijlage). Op dit moment weet Kringloop Zeist 92.6 % van de
binnengekomen producten te recyclen of te hergebruiken. Duurzaamheid betekent ook een
gezond verdienmodel; op basis waarvan Stichting Kringloop Zeist in staat is onafhankelijk
invulling te kunnen geven aan de Missie. De resultaten die behaald worden staan in dienst
van de Missie.
Circulaire Economie: speerpunt in beleidvorming Europa en lidstaten.
Visie en beleid Ministerie Infrastructuur en Milieu:
(bron Hans Spiegeler, Directeur duurzaamheid Ministerie Infrastructuur en Milieu)

•
•

Het kabinet wil samen met gemeenten en ondernemers zorgen voor een groter
aanbod van reparatie- en kringloopinitiatieven
Het kabinet wil samen met producenten en gemeenten hergebruik stimuleren via het
moderniseren van kringloop- en weggeefwinkels en het versterken van de repareeren opknapcultuur via bijvoorbeeld cafés

Green Deal
De komende ‘Green Deal’ vanuit Europa sluit aan bij zowel de ambities van de gemeente
Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug en Kringloop Zeist. De driehoek werkgelegenheid (in al
zijn vormen; inclusief vrijwillige inzet), milieu en armoedebestrijding die de Europese
commissie met elkaar wil verbinden om belangrijke problemen in Europa en op lokaal niveau
aan te pakken is prikkelend.
Kringloop Zeist zal hier de komende jaren actief aan meewerken:
•

Door tussen de 350 en 400 mensen per jaar te laten meedoen. In 2019 deden er in
totaal 332 mensen mee, waarvan er 138 zich bij aanvang op niveau 1 of 2 op de
participatieladder bevonden. In 2019 is zo’n 40%, naar een reguliere baan
doorgestroomd. Kringloop Zeist streeft er naar dit percentage de komende jaren nog
verder uit te breiden
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•

•

Door het grof huishoudelijk afval in de gemeente Zeist terug te brengen naar 30 kilo
per persoon in 2025. Kringloop Zeist kent een heldere verslaglegging, en ondersteunt
de gemeente in de noodzakelijke hergebruik doelen. Hierdoor draagt de Kringloop bij
aan de te halen duurzaamheidsdoelstellingen vanuit Europa.
Door bovenstaande combinatie: bewoners die weer meedoen, via vrijwillige inzet,
dagbesteding of re-integratie trajecten om te stijgen op de participatie ladder en
daarna eventueel door te groeien naar een reguliere baan. Het verwerken van
goederen die na bewerking worden geschonken aan partijen in de gemeente die
werken aan het armoede vraagstuk (Voedselbanken, Samen Oplopen, kerken,
moskeeën en zorginstellingen) draagt deze Kringloop bij aan lokale
armoedebestrijding.

Doordat Kringloop Zeist ook in 2020-2021 volop meewerkt aan de verbeteringen op de
afvalverwerkingsstations en de ontwikkeling van circulaire ambachtscentra verder handen en
voeten geeft, kunnen we samen verder bouwen aan bewustwording rondom hergebruik van
goederen. En hierdoor het Co2 gebruik op lokaal niveau nog verder terug te dringen, de
werkgelegenheid nog verder te bevorderen en te blijven bijdragen aan het armoede
vraagstuk.

Maatschappij
Een belangrijke trend is de toenemende verantwoordingsdruk vanuit de maatschappij. Het
blijft belangrijk om aan de burgers en (politieke) beslissers duidelijk te maken wat de
waarden, effect en het nut van de Kringloop is. Immers de Kringloop ontvangt ‘om niet’
goederen van burgers. Belangrijk blijft om uit te leggen wat het bestaansrecht van Kringloop
Zeist is, te weten lokaal sociaal .

Kernwaarden
▪

Duurzaam
- Kringloop Zeist levert een belangrijke bijdrage aan het reduceren van milieu
problemen zoals verspilling van grondstoffen en energie en CO2 uitstoot.
- Er wordt een bijdrage geleverd aan het milieu bewustzijn van het algemeen
publiek. ‘Duurzaam gedrag’ wordt beloond.

▪

Betrokken, lokaal sociaal
- Mensen met een afstand tot arbeidsmarkt wordt een goede en prettige
plaats geboden waarbij men begeleid wordt bij terugkeer naar de
arbeidsmarkt.
- Vrijwilligers werken er met plezier samen en verrijken zo hun sociale leven.
- De winkels zijn aantrekkelijk en laagdrempelig, iedereen is welkom.
- De Kringloop geeft terug aan de maatschappij.
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▪

Verrassend
- De winkels bieden een veelzijdig, uniek en steeds wisselend aanbod aan
tegen lage prijzen.
- Naast deze persoonlijke voordelen dragen de klanten bij aan de bestrijding
van klimaatverandering en het oplossen van sociale problemen

▪

Deskundig
- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door de afdeling
Trajecten en Dagbesteding in verschillende trajecten deskundig begeleid.
- In de winkels is het personeel vriendelijk en klantgericht.
- Kringloop Zeist heeft voor meerdere opleidingen een erkenning als
Leerwerkbedrijf.

Kernboodschap
Met het inleveren van uw overbodig geachte spullen of het doen van inkopen bij
Kringloop Zeist levert u een belangrijke bijdrage aan de samenleving op het gebied
van duurzaamheid en sociale maatschappelijke betrokkenheid.
Uw spullen krijgen een tweede, misschien zelfs derde leven of worden op een
verantwoorde wijze afgevoerd. Daarbij wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan
de reductie van de CO2 uitstoot.
In de winkels kunt u ook met een bescheiden budget handige en verrassende
‘nieuwe’ spullen aanschaffen. Met uw steun aan deze activiteiten wordt aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een veilige werkplek aangeboden en/of krijgen
ze de mogelijkheid om zich voor te bereiden op herintreding in het arbeidsproces.
Ook vinden bij de Kringloop een aantal mensen zinvolle dagbesteding en worden
onze ca. 350 medewerkers hartelijk gewaardeerd.
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Stakeholders en Hoofddoelen
Stakeholder

Hoofddoel

Mensen met een achterstand
tot de arbeidsmarkt
Medewerkers Kringloop Zeist

* Bieden van zinvol werk
* Professionele ontwikkeling en zorg voor
mensen
* Bieden van Trajecten en Dagbesteding
* Verzorgde winkels waar het prettig
winkelen is
* Terugdringen CO2 uitstoot
* Tegen gaan overproductie
* Stimuleren hergebruik
* Financiële continuïteit
* bieden van werk
* Professionele ontwikkeling en zorg voor
mensen
* Duurzame samenwerking
* Terugdringen armoede
* Win-win samenwerking
* opleiden en ontwikkelen
* Professionele ontwikkeling en zorg voor
mensen

Klanten winkels Zeist,
Driebergen en Doorn
Maatschappij

Bestuur

Lokale netwerken en NGO's
Partners (gemeenten, zorginstellingen
Gemeentelijke sociale Dienst,
afvalverwerkers)

Stakeholder

Scope

Mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt

- Mensen met een WLZ- indicatie, een PGB
budget, WIA en Wajong
- Participanten vanuit gemeentelijke sociale
dienst
- Leerlingen VSO, VMBO en MBO niveau 1
en 2

Medewerkers Kringloop Zeist

- Medewerkers in dienst bij Kringloop Zeist
- Reguliere vrijwilligers
- Medewerkers die in opdracht en/of onder
toezicht werkzaamheden bij Kringloop Zeist
verrichten

Partners
Gemeenten en afvalverwerkers

- Strategische partners waarmee Kringloop
Zeist samenwerkt op het gebied van
scheiden, afvoeren en verwerken van
afvalstromen.
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Regionale sociale dienst RSDKRH

- Bieden van re-integratie trajecten, waar
mogelijk richting regulier werk

Zorginstellingen

-Bieden van professionele begeleiding en
arbeidsmatige dagbesteding

Klanten

-Elke mogelijke bezoeker van onze winkels.
De focus ligt op de inwoners van het
werkgebied van Kringloop Zeist.

Lokale netwerken en
NGO’s

- Duurzame samenwerking en matchmaking
met lokale bedrijven
- Tegengaan van armoede door het delen
van spullen, kennis en kunde

Samenwerking met Stakeholders
De Kringloop werkt in de vijf gemeenten; te weten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik-Odijk
en Wijk bij Duurstede samen met een aantal verschillen partijen, netwerken en NGO’s.

Gemeente Zeist
De goede samenwerking in Zeist rondom de vergoeding en inzamelen van goederen bestaat
al ruim 37 jaar. Heldere en nauwkeurige communicatie naar de gemeente omtrent goederen
(ophaal) registratie en het registreren van afvoer van reststromen van essentieel belang in de
samenwerking. Met behulp van software pakket KPRS 2.0 wordt door medewerkers data
nauwkeurig ingevoerd.
In 2020-2021 zal de nadruk liggen op het verbeteren van onze positie op de Milieustraat in
Zeist door het plaatsen van medewerkers bij het inname punt daar. Doel; educatie inwoners,
betere goederen ontvangen en minder hoeven afvoeren.
Er is duurzame participatie in diverse netwerken en nauwe samenwerking met lokale NGO’s,
zoals onder andere de Vrijwilligerscentrale Zeist, Samen voor Zeist, Samen voor Duurzaam
Zeist, het Minima Netwerk, Duurzom, ZZO, het COA, Netwerk Wijkgericht werken,
Vluchtelingenwerk, de Boswerf, Urgenda, Stichting Milieusamenwerking Zeist, de Allegrotuin,
Samen oplopen, Omgevingsdienst Duurzaam Utrecht. Deze samenwerking zullen we in 202021 vasthouden en waar mogelijk verdiepen.
Begin 2020 is bij Kringloop Zeist in samenwerking met Samen Duurzaam Zeist het Plantenasiel
gestart. Het Repair Café in Zeist werd in 2020 door Kringloop Zeist uitgebreid met een
speciaal Fietsen Repair Café.
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Gemeente Utrechtse Heuvelrug
In 2018 heeft Kringloop Zeist een meerjarig ophaalcontract verworven voor de gehele
Utrechtse Heuvelrug. Van belang is te blijven opereren als sterke maatschappelijk lokaal
betrokken, milieubewuste samenwerkingspartner voor deze gemeente. Het behouden van
het Keurmerk BKN en PSO is een voorwaarde.
Heldere en nauwkeurige communicatie naar de Utrechtse Heuvelrug omtrent goederen
(ophaal) registratie en het registreren van afvoer van reststromen van essentieel belang. KPRS
2.0 biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden. Medewerkers van de Kringloop voeren
nauwkeurig data in. Hier zal middels de interne communicatie via diverse multidisciplinaire
overleggen en bijeenkomsten ook in 2020-21 continue aandacht aan geschonken worden.
Begin 2020 is het aanbrengpunt van de Kringloop op de milieustraat op de Verperengh in
Doorn verplaats en bemenst. Dit om beter zicht te houden op ingebrachte goederen door
burgers en sneller te kunnen anticiperen op niet-kringloop waardige goederen. Indien nodig,
zal er andere behuizing komen op de milieu straat.
Ook de gun-factor blijft van wezenlijk belang. Telefonisten, chauffeurs en bijrijders moeten
klantvriendelijk blijven opereren. De interne communicatie organisatie-breed omtrent
bejegening en omgangsvormen (zowel intern als extern) blijft een vast aandachtspunt.
Kringloop Zeist sponsort de Voedselbank UH en heeft duurzame samenwerking met diverse
partijen als de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH),
Vrijwilligerscentrale Utrechtse Heuvelrug, AZC Leersum, Stichting Perspectief,
Vluchtelingenwerk, Reinaerde en Stichting de Vrolijkheid.

Gemeente Bunnik, Odijk
In de Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid staat Bunnik op de vierde plaats.
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Bunnik. De samenwerking tussen gemeente
Bunnik, de Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) en Kringloop Zeist is al jarenlang goed
te noemen. In Odijk is een duurzame samenwerking met ‘het Snuffelhonk’. De RMN zal de
komende jaren in samenwerking met Kringloop Zeist de Milieustraat moderniseren

Gemeente Wijk bij Duurstede
In de loop van 2019 is Kringloop Zeist benaderd door Wijk bij Duurstede om mee te denken
over het ontwikkelen van een nieuwe milieustraat. De eerste verkennende gesprekken
hiertoe hebben begin 2020 reeds plaatsgevonden. Kringloop Zeist haalt goederen op in Wijk
bij Duurstede en biedt via de RSDKRH werkervaring plaatsen.
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Lokale NGO’s en Netwerken
Een voorbeeld hiervan is Samen voor Zeist, Zakelijk Zeist Onderneemt, Samen voor Duurzaam
Zeist.
Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot matchmaking met lokale bedrijven en
kennis en ervaring worden gedeeld.
Ook kan de Kringloop in 2020 weer door deze netwerken benaderd worden om te delen én
terug te geven aan de lokale gemeenschap, lokaal sociaal. Medio 2020 zal er een ZZO avond
bij de Kringloop in Zeist georganiseerd worden, een mooie gelegenheid om onze missie en
doelen onder de aandacht te brengen.
De Kringloop zal uiting blijven geven aan het sociale aspect van de organisatie, middels het ter
beschikking stellen van kennis en middelen voor cliënten van het Minima Netwerk Zeist,
Humanitas, Samen Oplopen, Stichting Perspectief, AZC Leersum, Vluchtelingenwerk, COA,
Kwintes, Altrecht ed.
Ook bijvoorbeeld via het schenken van een container plus inhoud aan scholen in Doorn in het
kader van het Loose-Parts project of het mede organiseren van een jeugd-sportkleding markt
voor het Jeugd Sportfonds.
De leen-maatschappij krijgt nationaal steeds meer vorm. Wij zullen spullen blijven lenen aan
bijvoorbeeld de Dag der Kunsten, het Sociaal Ondernemershuis Zeist, de lokale bibliotheek en
giften aan Ezelsociëteit, Voedselbanken Zeist en Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij
Duurstede. Ook nemen wij deel aan een Pilot van Samen voor Duurzaam Zeist op het gebied
van deel-bakfietsen.
Kringloop Zeist heeft zich in januari 2016 met nadruk uitgesproken om de komende jaren, in
nauwe samenwerking met het COA, vluchtelingenwerk en gemeenten, op diverse gebieden
ondersteuning en mogelijkheden te bieden aan vluchtelingen en statushouders. Dit heeft o.a.
vorm gekregen in diverse projecten (fietsen, kleding).
Voor 2020-2021 is er voortgaande vruchtbare samenwerking met de Regionale Sociale Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH) en afdeling trajecten en dagbesteding voor het plaatsen
van nieuwkomers binnen de organisatie.
Daarnaast is het aangaan cq. het versterken van contacten met milieu/natuur organisaties
goed om gezamenlijk de duurzaamheidsboodschap te communiceren.
Hierbij valt te denken aan Urgenda, Samen voor Duurzaam Zeist, Boswerf, WNF,
Omgevingsdienst Duurzaam Utrecht, Duurzom, Repair Cafe Nederland etc.
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Collega kringloopcentra en overkoepelende organisaties
Kennisuitwisseling en gezamenlijke promotie vinden plaats via de branche vereniging
Kringloopbedrijven Nederland (BKN) en middels het regio overleg Midden Holland.
In 2020 staan een aantal uitwisselingsbezoeken aan collega Kringloop bedrijven op de agenda.
Via de BKN zijn we partner in RReuse, een Europees netwerk/samenwerkingsverband. Door
met regelmaat internationale bijeenkomsten bij te wonen, blijven we op de hoogte van
hetgeen zich in Europa afspeelt en mogelijke innovaties die in komende jaren op ons pad
zullen komen. Ook in 2020-2021 zullen we hier actief mee in contact blijven.

Mens
Kringloop Zeist kiest bewust voor het zinvol samenwerken door veel vrijwilligers om zo een
sociale samenhang en verbinding te simuleren. Wij stellen veel échte werkplekken
beschikbaar voor een brede groep mensen; men doet écht mee.
Niet alleen reguliere vrijwilligers, maar ook begin dementerenden, mensen met een
bijstandsuitkering, met een verstandelijke/lichamelijke beperking, vanuit
GGZ/Verslavingszorg/Justitieel Kader en anderen met een grote afstand tot de maatschappij
bieden wij een plek.
Waar nodig zetten wij professionele begeleiding in, om ook complexe begeleidingstaken uit te
kunnen voeren.

Werken = Meedoen / Samen werken = Samen verwerken
Door zinvolle, veilige werkplekken te creëren bieden wij kansen aan mensen om hun eigen
situatie positief te beïnvloeden. Mensen stappen buiten hun (kleine) huiselijke cirkel,
vergroten hun sociale contacten, krijgen waardering, komen letterlijk en figuurlijk in
beweging, verhogen hun kansen op regulier werk en doorbreken hiermee de ‘vicieuze
(armoede-eenzaamheid) cirkel’.

Ons motto
Wij zijn er van overtuigd dat werken voor ieder mens een kans betekent om deel te nemen
aan de maatschappij en dat dit leidt tot persoonlijke ontwikkeling. Bij de Kringloop stijgt
iedereen op de participatieladder. Zo kun je doorstromen naar vrijwilligerswerk of naar
reguliere arbeid.

Onze werkwijze
De begeleiding is persoonlijk, professioneel en wordt uitgevoerd door ervaren Social Work
professionals. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om op passend niveau en in eigen tempo
deel te nemen aan het arbeidsproces. Veiligheid, flexibiliteit en individueel maatwerk zijn
kenmerkend voor de organisatie.
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Trajecten richting reguliere arbeidsmarkt
De Kringloop is een laagdrempelige organisatie, waar deelnemers zich veilig kunnen voelen en
een werkplek op maat krijgen. De afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind en de kansen
op regulier werk worden vergroot.
Er wordt doelgericht getraind op de thema’s arbeidsritme, werknemers- en
arbeidsvaardigheden. Deelnemers beleven succeservaringen, doen zelfvertrouwen op,
worden sociaal geactiveerd en leren hun eigen mogelijkheden en talenten kennen. Door
middel van professionele en objectieve rapportage worden de vorderingen van de deelnemer
en de observaties vanuit de begeleiding teruggekoppeld naar deelnemer en opdrachtgever.

Arbeidsmatige dagbesteding
Voor iedere deelnemer wordt een geschikte werkplek gevonden, inclusief de juiste
individuele begeleiding. Door de bedrijfsmatige manier van werken, gecombineerd met
passende zorg en aandacht, worden deelnemers uitgedaagd, gestimuleerd en voelen zij zich
gewaardeerd. In samenspraak met persoonlijke begeleiding wordt een begeleidingsplan
opgesteld en waar mogelijk een doorstroming gerealiseerd richting reguliere arbeid.

Samenwerking
Trajecten: Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, UWV en diverse reintegratiebedrijven.
Dagbesteding: WMO Sociaal Team, WIJ3.0, Bartimeus, Zideris, Abrona, Kwintes, Lievegoed,
Reinaerde, Lister en Amerpoort.
Stages: Op de afdeling Trajecten & Dagbesteding werken jaarlijks meerdere stagiaires mee uit
de Social Work opleidingen vanuit Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. De organisatie
is een erkend leerbedrijf en in het bezit van verschillende erkenningen via SBB.
Reclassering: Buro Halt, Reclassering Nederland, Forsa reclassering verslavingszorg, Raad voor
de Kinderbescherming.

Winkels
Kringloop Zeist exploiteert 3 kringloop winkels, in Zeist, Driebergen en Doorn.
De winkels van Kringloop Zeist, Driebergen en Doorn inspireren elke dag vele mensen om van
hun huis een thuis te maken, met gebruikte goederen zoals meubels, brocante, huisraad,
verlichting, cd’s en nog veel meer. Het zijn modern opgezette winkels waar het prettig
rondkijken is. Met respect voor mens, milieu en maatschappij.
Wij maken werk van hergebruik, gaan overproductie tegen en gunnen mooie spullen een
tweede of soms wel derde kans.
Wij geloven dat een fijn thuis je leven ook een stukje fijner maakt; hier dragen we graag aan
bij. Wij willen we dat klanten zich thuis voelen in onze winkels, zodat winkelen bij onze
Kringloop een positieve ervaring is.
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