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Het jaar 2020 was het jaar van de start van Covid. In het voorjaar van 2020 hebben we als 

organisatie zelf besloten om de winkels tijdelijk te sluiten.  

Gelukkig zijn we goed ondersteund door de financiële maatregelen van de overheid. Aan 

de achterkant zijn we met al onze mensen (297) druk bezig gebleven om de goederen van 

de afvalverwerkings-stations en bij de mensen thuis op te halen. 

Een deel van de vrijwilligers uit de dagbesteding bleef ook komen. Sommige moesten 

thuis blijven en wij hebben hen én zij hebben ons gemist. Het is ons als organisatie gelukt 

om veilig te blijven werken. Vlak voor Corona in 2020 uitbrak werd er een mooie match 

van Samen voor Zeist, Essity (een toonaangevend hygiëne- en gezondheidsbedrijf) en 

Kringloop Zeist gerealiseerd. Essity heeft een professionele training vorm gegeven voor 

onze vrijwilligers met betrekking tot onder andere handhygiëne. 

Maar ook werden er direct na de mondkapjesplicht in ons naaiatelier mondkapjes 

gemaakt door onze vrijwilligers, voor onze vrijwilligers. Tijdens de huisvergadering werd 

telkens opnieuw uitgelegd hoe de diverse veiligheidsmaatregelen toe te passen. 

De winkelsluitingen zorgden ervoor dat we extra tijd hadden voor scholingen, trainingen 

en het verbeteren van interne processen. Zo zijn we toegetreden tot het register Code 

Sociale Ondernemingen. We hebben een goede start gemaakt met onze circulaire 

ambachtscentra. Hoe kunnen we niet verkoopbare goederen toch herbruikbaar maken? 

Dat lukt ons ieder jaar weer beter. Kringloop Zeist heeft in 2020 een milieurendement van 

94%. 

We hebben in 2020 flinke financiële kleerscheuren opgelopen maar samen met onze 

huisbank, de Triodosbank zijn we daar goed door heen gekomen.  

Tegelijkertijd hebben we interne verbeterstappen gezet en zijn we vol vertrouwen voor de 

toekomst. 
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DE VROLIJKE 

KWAST 

De Vrolijke Kwast is een nieuw circulair initiatief op onze locatie in Zeist.  

Het is onze eerste in een reeks nieuwe ateliers. In 2021 komen er een naaiatelier een 
meubelatelier bij. 

In het atelier van De Vrolijke Kwast worden meubeltjes geboost, ge-upcycled en 
gerepareerd. En dat doen we samen met mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt. Dat kabinet dat uit het huis van je oma komt, de stoel van zolder, het 
keukenstoeltje vanuit het huis van je ouders..  zo zonde om weg te gooien!  

Bij de Vrolijke Kwast gaan de mensen bij Kringloop Zeist aan de bak!  

Circulair, dát is de gedachte! 
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KINDERFIETS 

PLAN  ANWB 

Op 23 september 2020 werd de eerste partij kinderfietsen bij ons gebracht. Deze hebben 

onze fietsenmakers nagekeken en waar nodig opgeknapt. Vervolgens, via de aangewezen 

kanalen, komen deze veilige fietsen bij kinderen die de fiets goed kunnen gebruiken.  

Het hebben van een fiets is voor 1 op de 9 kinderen in Nederland niet vanzelfsprekend. 

Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren fietsen op een veilige fiets. Zo 

krijgen ze beter inzicht in verkeerssituaties en worden daarmee ongelukken in de 

toekomst voorkomen. 

Wil je ook meehelpen en heb je een gebruikte fiets over, doneer 'm! 

 

Meer lezen over het Kinderfietsenplan, zie:  

https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan 
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PLANTEN 
ASIEL 

Plantenasiel Zeist is ontstaan uit een brainstorm tijdens een bijeenkomst van Samen 

Duurzaam Zeist (SDZ). SDZ is een initiatief van bewoners van Zeist om onze gemeente 

(nog!) groener, duurzamer en mooier te maken. 

We zien om ons heen dat regelmatig tuinplanten worden weggegooid in kliko’s en 

bouwcontainers, terwijl die nog heel goed bruikbaar zijn. Aan de andere kant zie je 

halflege of bijna helemaal bestrate tuinen, terwijl die ook groene oases zouden kunnen 

zijn: goed voor insecten, vogels en de waterhuishouding. En ook nog eens mooi om te 

zien. 

Plantenasiel Zeist roept alle inwoners op om bewust met hun tuinplanten om te gaan en 

overtollige planten met anderen te delen. Mensen die planten kunnen gebruiken om hun 

tuin te verfraaien, kunnen bij ons kijken wat we in de aanbieding hebben.  

Planten inleveren en ophalen kan nu dus ook bij Kringloop Zeist. Leuk detail; er zijn ook 

gratis potten te krijgen. Help mee om de biodiversiteit in Zeist te vergrootten.  
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VERNIEUWDE 

WEBSITE 

In juli 2020 is de vernieuwde vormgeving van 

onze website online gegaan. 

In het nieuwe ontwerp kunnen bezoekers, 

klanten en buitenlui makkelijker en sneller de 

informatie vinden die ze zoeken. En mochten 

ze het niet vinden kunnen ze via de site 

contact met ons zoeken. 

We hebben bewust gekozen om onze 

medewerkers in de spotlight te zetten. De 

sociale aspecten die de motor van onze 

organisatie vormt wordt vaak onderbelicht.  

En zo herinneren we onze klanten eraan dat 

het ons niet alleen gaat om het verkopen van 

goedkope goederen. 

Bezoek onze nieuwe site op: 

www.kringloopzeist.nl 
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  CODE SOCIALE 

ONDERNEMINGEN 

Met trots kunnen wij meedelen dat Stichting 

Kringloopcentrum de Wegwijzer;  

Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug,  

Bunnik & Odijk per 26 augustus 2020 is 

toegetreden tot het Register Code Sociale 

Ondernemingen.  

Als sociale organisatie is ‘Kringloop Zeist’ al ruim 

38 jaar duurzaam actief. Wij bieden een veilige 

werkomgeving, waarin stabiliteit, het opdoen van 

werkervaring en sociale vaardigheden voorop 

staan.  

 

Er is hier een stevige werkgemeenschap gegroeid 

en daar zijn we trots op. 

Toetreden tot de Code laat nóg beter aan de 

stakeholders zien dat onze onderneming een 

Sociale Onderneming is: het verdienmodel staat 

in dienst van de maatschappelijke impact.  

Door middel van de collegiale evaluatie, ontstaat 

er een stevig netwerk van gelijkgestemde 

organisaties. 

 

 

Meer weten? 

codesocialeondernemingen.nl/over-het-register 
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DUURZAME 
ONTWIKKELINGS- 
DOELSTELLINGEN 
Samen werken aan een mooiere wereld, daar houden wij als kringlooporganisatie 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. Als sociale organisatie is ‘Kringloop Zeist’ al ruim 38 jaar duurzaam actief. In vijf 

gemeenten werken we met hart en ziel om goederen een tweede leven te geven. Dit doen we samen 

met onze vrijwilligers en klanten. Onder vrijwilligers verstaan wij alle mensen die bij onze organisatie 

werkzaam zijn zoals sociaal kwetsbaren, arbeidsgehandicapten, ex-verslaafden, vluchtelingen, mensen 

met een verstandelijke beperking en uit het justitieel kader. Maar ook gepensioneerden en onze 

reguliere vrijwilligers. Er is hier een stevige werkgemeenschap gegroeid en daar zijn we trots op. 

Zo dragen wij bij aan de SDG’s 

 

Geen armoede 
Bij ons kan iedereen goedkope, mooie spullen kopen. Maar we geven ook veel 
goederen weg aan mensen die het niet breed hebben. Via kerken 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. Bijvoorbeeld door rond de feestdagen cadeaubonnen te 
schenken. 
 

 

Geen honger 
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. 
 

 

Goede gezondheid en welzijn 
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. 

  

 

 



 

  

 

Educatie 
Hoe werk je veilig met klein chemisch afval? Wat is persoonlijke hygiëne en 
waarom zijn die veiligheidsschoenen eigenlijk nodig? Maar ook klantvriendelijk-
heid 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. 
 

 

Gender gelijkheid 
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. 
 
 

 

Goed werk en matige groei 
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. 
 

 

Ongelijkheid 
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. 
 

 

Werkgemeenschap 
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. 
 

 

Verantwoorde consumptie en productie 
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. 
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IN- EN UITSTROOM 
GOEDEREN 

Instroom Goederen 
 
Meubilair 28,3% 

Huisraad 27,1% 

Textiel 11,3% 

WEB 10,0% 

Boeken + Media 23,3% 

 

Uitstroom Goederen 
 
Verkoop winkels 18,6% 
Materiaalhergebruik 75,3% 
Milieurendement 93,9% 
  
Reststromen 6,1% 
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MEDEWERKERS 

Betaalde medewerkers 8,8% 
Stagiaires MBO / HBO 8,4% 

Scholieren (maatschappelijke stage) 5,0% 
Arbeidsmatige Dagbesteding 14,1% 
Via Regionale Sociale Dienst 27,3% 

Taakgestraften 7,1 % 
Reguliere Vrijwilligers 29,3% 

 

Als sociale onderneming is Kringloop Zeist, Utrechtse 

Heuvelrug, Bunnik en Odijk al ruim 38 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 onze 297 medewerkers verstaan wij alle 

mensen die bij onze organisatie werkzaam zijn: 

betaalde medewerkers, sociaal kwetsbaren, 

arbeidsgehandicapten, ex-verslaafden, vluchtelingen, 

mensen met een verstandelijke beperking, personen 

uit het justitieel kader, gepensioneerden en andere 

vrijwilligers.  

Er is hier een stevige werkgemeenschap gegroeid en 

daar zijn we trots op. 
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Door de afdeling Trajecten & Dagbesteding stijgen mensen op de participatie ladder. Wij 

halen mensen uit hun isolatie en wij (her-)leren ze arbeidsvaardigheden. Met het 

uiteindelijke doel om mensen uit te laten stromen naar duurzame vrijwilligerswerk, een 

opleiding of zelfs een betaalde baan. 

Een aantal deelnemers in dagbesteding zijn mensen uit zorginstellingen (psychiatrie, 

verstandelijke gehandicaptenzorg), waar geen doorgroei mogelijkheden zijn.  

De Kringloop biedt voor hén arbeidsmatige dagbesteding aan om een volwaardig bestaan 

te kunnen ervaren. 

Totaal aantal mensen met begeleiding vanuit de afdeling  

Trajecten & Dagbesteding: 123 

Arbeidsmatige Dagbesteding: Instroom 16 / Uitstroom: 16 

Trajecten: Instroom 20 / Uitstroom 6 

 

Ondanks Covid zijn 5 personen uitgestroomd naar een betaalde baan! 

 

 

 

 

 

  

TRAJECTEN & 

DAGBESTEDING 
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FINANCIËN 

Financieel resultaat 2020 (x 1.000 euro) 

Opbrengsten 1.222 
Kosten 1.240 
Bedrijfsresultaat     -18 
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BESTUUR 
Voorzitter Tineke van Heck 
Secretaris Hans Willemsen 
Penningmeester Pieter-Jan Stokhof 

DIRECTIE 
Directeur Riet Lenting 

WINKELS 
Zeist Joh. Postlaan 4, 3705 LN 

Driebergen Traay 49C, 3791 GC 
Doorn Kampweg 7b, 3941 HC 

  

AANBRENGCENTRA 
Zeist Joh. Postlaan 4, 3705 LN 

Driebergen Heetveld 18, 3791 CE  
Doorn Velperengh 9, 3941 BZ 

Bunnik Rumpsterweg 4, 3981 AK 
 

CONTACT 
Telefoonnummer 085 485 24 09 

E-mail info@kringloopzeist.nl 
Website www.kringloopzeist.nl 

 

INFO 
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