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VOORWOORD
Het jaar 2021 was het tweede jaar van de Corona pandemie. Achttien weken verplichte
winkelsluiting! Net als in 2020 zijn we ondersteund door de diverse financiële maatregelen
van de overheid. In tegenstelling tot 2020 gingen de dagbestedingsactiviteiten gelukkig in
2021 wel gewoon door. Voor onze medewerkers en meer dan driehonderd vrijwilligers een
verademing.
Gedurende de verplichte winkelsluitingen hebben we een scholingstraject voor onze dertig
betaalde medewerkers opgepakt.
Na de verplichte winkelsluitingen in het voorjaar mochten kort voor Koningsdag de winkels
weer open. De klanten wisten ons weer volop te vinden. Onverwachts en onvoorzien
moesten de winkels eind 2021 toch weer dicht.
Het aantal gebrachte goederen was iets minder dan het eerste Covid jaar 2020. In dat jaar
lag het aantal kilo’s goederen net boven de één miljoen. In het tweede jaar waren de
zolders, schuurtjes en kasten iets leger en werd er 970.588 kilo aan goederen binnen
gebracht. Ook nu lag het milieurendement op 94%.
In augustus 2021 heeft de gemeente Zeist ons gevraagd om goederen in te zamelen voor
zo’n vijfhonderd Afghaanse vluchtelingen. Samen met het COA, bewoners van de vijf
gemeenten waarin we werken hebben we vrijwel alles kunnen leveren wat nodig was. Denk
bijvoorbeeld aan luiers, kinderkleding, kleding voor volwassenen, speelgoed en adapters.
Ondanks alles heeft de Kringloop een positief resultaat gehaald en pakken we de draad met
volle kracht weer op!

Riet Lenting
Directeur Kringloop Zeist, Utrechtse
Heuvelrug, Bunnik & Odijk

Zeist, 1 maart 2022

Jaarverslag 2021 - 3

Jaarverslag 2021 - 4

38 JAAR
KRINGLOOP
Kringloop Zeist is een werkgemeenschap die
bijdraagt aan de verlenging van de levensduur van
goederen. Dat doen we samen met mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor die mensen
bieden wij arbeidsmatige dagbesteding aan.
We dragen wij bij aan de armoedebestrijding door
onder andere spullen te doneren aan mensen die
het hard nodig hebben en verzorgen wij maaltijden
voor onze vrijwilligers. Ook geven we trainingen
m.b.t. budgetbeheer met thema’s zoals: ‘goed en
gezond koken voor een lage prijs’ en ‘hoe houden we
het warm in huis zonder een hoge energierekening’.
De Kringloop is een hybride organisatie; we hebben
drie winkelfilialen, een sorteercentrum, een
gordijnenwerkplaats, werkplekken op drie afvalverwerkingsstations, een was-service, een Fietsenrepaircafé en verlenen we diensten zoals, huis
uitruimingen. Als duurzame onderneming streven
we naar echt duurzame veranderingen op lokaal
niveau.
We zijn een werkgemeenschap, winkel, stageplek,
ontmoetingsplek, milieupunt, een plek waar
goederen worden schoongemaakt, gesorteerd,
gerepareerd. Een gemeenschap van waaruit nieuwe
kansen voor mensen ontstaan.
In de Kringloop wordt gewerkt aan uitbreiding van
competenties, vaardigheden, taal. Iedereen kan
meedoen, er wordt voor iedere vrijwilliger gezocht
wat voor benutbare mogelijkheden er zijn.
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DUURZAME
SPULLEN

Hernieuwen en maken. In onze circulaire textielwerkplaats die dit jaar is geopend
worden van oude gordijnen, nieuwe gordijnen gemaakt. De textielwerkplaats is tot
stand gekomen dankzij de vruchtbare samenwerking met Samen Duurzaam Zeist,
Vollenhoven Vooruit en Meander Omnium.
Het atelier krijgt de gordijnstoffen van bedrijven die de stoffen over hebben, en
van mensen die ze naar de Kringloop brengen. Op die manier worden stoffen
hergebruikt die anders weggegooid zouden worden. In 2021 hebben zo’n zeventig
huishoudens nieuwe gordijnen gekregen.
Per huishouden wordt hiermee zo’n € 100,- aan stookkosten op jaarbasis
bespaard.
Behalve gordijnen worden in het atelier ook broodzakken en tochtwormen
gemaakt. De broodzakken gaan naar de bakker, ze kunnen worden hergebruikt om
brood in mee te nemen. Op die manier gebruiken me minder plastic verpakkingen.
De tochtwormen vullen we op met vulling van oude kussens. Ze worden gebruikt
als alternatief voor tochtstrips. Ook daarmee bespaar je op energiekosten.
En ook dit jaar werd in het maandelijkse Fietsenrepaircafé aan bewoners
eenvoudige reparaties, zoals banden plakken aangeleerd.
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SCHENKINGEN AAN
MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES
Wekelijks geeft de Kringloop aan duizenden euro’s winkelwaarde goederen weg.
Bijvoorbeeld aan het Leger des Heils, kerken, gemeenten en Samen Oplopen. Het
gaat dan om bijvoorbeeld meubilair voor mensen die weer opnieuw ergens gaan
wonen.
Zo hebben we bijvoorbeeld in 2021 veel spullen uit de winkel geschonken aan de
evacués uit Afghanistan in Opvang Huis ter Heide en hebben we meegeholpen met
de inzameling en verspreiding van spullen voor de evacués. Het is hartverwarmend
om te zien hoe bewoners, lokale initiatieven en diverse organisaties pakketten
inbrengen!
De vrijwilligers en vaste medewerkers van Kringloop Zeist die spontaan naar het
Kringloopcentrum op de Joh. Postlaan kwamen om extra te helpen, de mensen van
Ready to Work en het Rode Kruis die kwamen helpen bij inname en sorteren, het
COA, Welkom in Utrecht, Zelforganisatie Afghanen Zeist en vele anderen, voor de
samenwerking en fantastische inzet voor de evacués uit Afghanistan.
Dit was uiteraard niet mogelijk geweest zonder de gulle donaties van de inwoners
en (buurt-)initiatieven uit Huis ter Heide, Den Dolder, Bosch en Duin, Zeist en verre
omstreken. Het was hartverwarmend te ervaren hoe zo veel mensen de moeite
hebben genomen goede spullen te doneren, om pakketten op maat, soms zelfs
nieuw aangeschaft, in te leveren. Zo konden de spullen direct één op een
uitgedeeld worden aan de mensen op het kamp.
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Alle inwoners van de gemeente De Bilt
kunnen sinds 1 maart 2021 gebruik maken
van was- en strijkservice WaST, bij
Kringloop Zeist.
Daartoe is er een professionele was- en
strijkruimte ingericht, op onze locatie in
Zeist.
Daar verzorgt Kringloop Zeist, in
samenwerking met de gemeente De Bilt, de
was voor mensen met een WMO-indicatie,
die daar ondersteuning in kunnen
gebruiken.
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CODE SOCIALE
ONDERNEMINGEN
Met trots kunnen wij meedelen dat Stichting
Kringloopcentrum de Wegwijzer;
Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug,
Bunnik & Odijk sinds 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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Toelichting:
Deze visualisatie drukt de maatschappelijk impact van Stichting Kringloopcentrum Zeist, Utrechtse
Heuvelrug, Bunnik & Odijk uit als bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals. Deze PFD is een
beperkte weergave van het interactieve webmodel, dat te vinden is via de QR-recht op de pagina.

Social Handprint
Stichting Kringloopcentrum Zeist, Utrechtse
Heuvelrug, Bunnik & Odijk 2021
De afbeelding rechts visualiseert de bijdrage aan
Stichting Kringloopcentrum Zeist, Utrechtse
Heuvelrug, Bunnik & Odijk aan de 17 SDG’s. De
bijdragen per SDG zijn relatief ten opzichte van
elkaar weergegeven. De volgende pagina toont de
activiteiten per SDG.
Indicatie impactwaarde 2021

€ 3.200.000
De Impactwaarde is een indicatie van het totale
bedrag wat belanghebbenden tezamen besparen
of in de reguliere economie bereid zouden zijn te
betalen voor dergelijke diensten en effecten,
uitgedrukt in euro’s.
Als sociale onderneming is Stichting Kringloopcentrum
de Wegwijzer Zeist al bijna 40 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, zoals o.a. betaalde
medewerker, sociaal kwetsbaren,
arbeidsgehandicapten, ex-verslaafden, vluchtelingen,
mensen met een verstandelijke beperking, personen uit
het justitieel kaden, gepensioneerden en onze reguliere
vrijwilligers. Er is hier een stevige werkgemeenschap
gegroeid en daar zijn we trots op.

Onderstaande tabel toont de activiteiten waarmee Stichting Kringloopcentrum Zeist, Utrechtse Heuvelrug,
Bunnik & Odijk in 2021 bijdroeg aan de SDG’s op basis van selectie uit de MAEX-lijst van indicatoren. Per SDG kunnen
verschillende activiteiten bijdragen aan effecten voor de samenleving. Elke activiteit wordt jaarlijks gekwantificeerd en in een bij
de activiteit passende eenheid uitgedrukt.
2021

-

mensen met financiële problemen

ppp100 aantal doorverwijzingen doorverwijzen naar hulpverlening

-

mensen financieel bewuster maken

ppp325 aantal personen

-

trainingen geven gericht op financiële ppp130 aantal personen zelfredzaamheid

-

mobiliteit vergroten van mensen die ppp150 aantal reizen geen eigen vervoer kunnen betalen

-

kleding uitdelen aan kwetsbare

10.000 aantal kledingstukken mensen

-

uitdelen van consumentenartikelen

45.000 totale economische waarde van de uitgedeelde producten

-

speelgoed uitdelen aan kwetsbare

p7.500 aantal producten mensen

-

Mensen met een afstand tot de

25.000 aantal personen x gemiddeld arbeidsmarkt in dienst

pppppphebben aantal uren arbeid
-

dagbesteding met het oog op

48.000 aantal personen x gemiddeld (re)ïntegratie op de

pppppparbeidsmarkt aantal uren
-

trainingen in werk gerelateerde

p9.520 aantal personen x gemiddeld

ppppppvaardigheden aantal uren
-

afvalinzameling

-

hergebruik kleding

-

upcycling textiel

-

afvalrecycling (behalve kleding en

970.000 aantal kg
108.000 aantal kg
pp3.000 aantal kg
875.000 aantal kg

pppppptextiel)

55.000 aantal bereikte personen consumptie

-

voorlichting geven over duurzame

-

repareren consumentenartikelen met p1.000 aantal reparaties oog op hergebruik
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IN- EN UITSTROOM
GOEDEREN
Instroom Goederen
Meubilair
Huisraad
Textiel
WEB
Boeken + Media

2021
31,9%
25,0%
11,7%
11,0%
20,4%

2020
28,3%
27,1%
11,3%
10,0%
23,3%

2021
37,5%
56,1%
93,6%

2020
18,6%
75,3%
93,9%

6,4%

6,1%

Uitstroom Goederen
Verkoop winkels
Materiaalhergebruik
Milieurendement
Reststromen
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MEDEWERKERS

Als sociale onderneming in de gemeenten Zeist, Utrechtse
Heuvelrug, Bunnik, Odijk en de Bilt zijn we al ruim 39 jaar actief. In
2023 vieren we ons 40 jarige jubileum!
Dit alles doen we met onze medewerkers. Onder medewerkers
verstaan wij alle mensen die bij onze organisatie werkzaam zijn,
arbeidsgehandicapten, vluchtelingen, mensen met een beperking,
personen uit het justitieel kader en andere vrijwilligers. De
Kringloop is een stevige werkgemeenschap.

Betaalde medewerkers
Stagiaires MBO / HBO
Scholieren (maatschappelijke stage)
Arbeidsmatige Dagbesteding (wmo, wlz, pgb)
Via Regionale Sociale Dienst
Taakgestraften
Reguliere Vrijwilligers
Het ziekteverzuim van de betaalde medewerkers
bedroeg in 2021: 1,2%
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30
18
22
58
52
31
119

9%
6%
7%
19%
17%
11%
40%
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TRAJECTEN &
DAGBESTEDING

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: 110
Arbeidsmatige Dagbesteding: Instroom 16 / Uitstroom: 11
Trajecten: Instroom 25 / Uitstroom 26
Van deze deelnemers zijn 11 personen uitgestroomd naar een betaalde baan!
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FINANCIËN
Financieel resultaat 2021 (x 1.000 euro)
Opbrengsten
Kosten
Bedrijfsresultaat

1.333
1.213
120
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INFO
WINKELS
Zeist Joh. Postlaan 4, 3705 LN
Driebergen Traay 49C, 3791 GC
Doorn Kampweg 7b, 3941 HC

AANBRENGCENTRA
Zeist
Driebergen
Doorn
Bunnik

Joh. Postlaan 4, 3705 LN
Heetveld 18, 3791 CE
Velperengh 9, 3941 BZ
Rumpsterweg 4, 3981 AK

CONTACT
Telefoonnummer 085 485 24 09
E-mail info@kringloopzeist.nl
Website www.kringloopzeist.nl

BESTUUR
Voorzitter Tineke van Heck
Secretaris Hans Willemsen
Penningmeester Pieter-Jan Stokhof

DIRECTIE
Directeur Riet Lenting

