
 
Jaarverslag  2015  van Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden 

 

Inleiding 

Waar staan we voor?  Elk jaar is dat weer de vraag die we ons als bestuur en medewerkers stellen.  En elk jaar 

blijkt onze stichtingsdoelstelling de lading helemaal te dekken. Kort en goed: we staan voor verbetering van milieu 

en mensen op een duurzame wijze. We zijn een lokale stichting, en willen deze doelstellingen vooral in onze eigen 

omgeving invullen. Hieronder laten we zien hoe we dat doen, en hoe onze inspanningen maximale lokale impact 

hebben. We zijn ´een echt bedrijf´, en voor ons is kwaliteit en transparantie naar de burger een essentieel 

onderdeel van de bedrijfsvoering. Maar achter deze voortdurende professionalisering, bloednoodzakelijk voor onze 

ontwikkeling en voortbestaan in de nabije toekomst, klopt het ´echte kringloophart´ luid en duidelijk, en dat zal 

het blijven doen.   

 

Over spullen en milieu  

In de kringloopbedrijvigheid gaat het naast mensen en omzet vooral om hergebruik en kilogrammen. En dat zijn er 

veel: in 2015 haalden we 200.000 kilo méér op dan in 2014. In totaal kwam dit op meer dan 3 miljoen kilo aan 

spullen, kleding, boeken en wat niet al. Ál die spullen zijn gesorteerd, getest, nagekeken en het meeste is daarna 

ook in de winkels verkocht. Het kleine deel dat niet geschikt voor verkoop was werd zo goed mogelijk opnieuw 

uitgezocht; op grondstof uit elkaar gehaald en recycled, zodat onze hoeveelheid restafval zo laag mogelijk kon 

blijven. 92% was geschikt voor hergebruik en slechts 8% van 

binnengebrachte goederen was restafval. Natuurlijk streven we 

altijd naar een nog hoger milieurendement! 

Textiel is een verhaal apart. We halen in Amersfoort en Leusden in 

totaal bijna 850.000 kilo op, ook door het legen van de overal 

geplaatste textielbakken (handmatig, trouwens, met 1 chauffeur, 

verschillende bijrijders en een speciale aardgasauto). Al deze kilo´s 

gaan naar ons Amersfoortse sorteerbedrijf Kringtex, waar we voor 

50% eigenaar van zijn. Kringtex krijgt het voor elkaar om in het 

hele sorteerproces nog geen 2% afval over te houden, de rest 

wordt allemaal op een of ander manier hergebruikt. En de beste 

spullen komen natuurlijk weer bij ons in de winkels te hangen.  

 

Over mensen 

In 2015 is ons aantal betaalde medewerkers, die korter of langer meededen, iets toegenomen van 37 tot 42; het 

aantal fte’s is echter wat afgenomen. Vrijwilligerswerk blijft binnen het Kringloopbedrijf een hele grote rol spelen. 

In 2015 zijn er maar liefst 173 verschillende vrijwilligers aan de slag geweest. Samen waren ze goed voor 35,1 fte 

en een heleboel werk! Al jaren speelt het Kringloopbedrijf een rol op het vlak van re-integratie. Tijdens het 

afgelopen jaar deden er 65 mensen mee, goed voor 8,2 fte, met als doel om zich te verbeteren. Dit waren er iets 

minder dan vorig jaar. Maar het aantal mensen dat meedoet in het kader van dagbesteding is iets toegenomen: we 

proberen iedereen een passende plek te geven binnen onze organisatie en een stapje verder te helpen in zijn of 

haar ontwikkeling. Ook in 2015 hebben we een flink aantal stagiaires zien komen en gaan. Het waren er 44 net als 

vorig jaar. Dat ging om praktijkonderwijs, maatschappelijke stages en verschillende MBO – opleidingen. In 2014 

hadden we iets meer dan 100 mensen met een taakstraf en in 2015 waren dat er iets minder dan 100. Het aantal 

uren daarentegen was iets meer en al jaren is het kringloopcentrum daarmee een “grootverbruiker” in de 

begeleiding van taakgestraften in deze regio. 

KCAL is een mens- en ontwikkelingsgerichte organisatie met jarenlange ervaring in het bieden van gepaste 

ondersteuning en begeleiding ten aanzien van re-integratie en participatie (meedoen in de samenleving). De 



organisatie beschikt over professionele begeleiders om de positie van mensen op de participatieladder te verhogen. 

Dit is een proces waarbij de deelnemers professioneel begeleid worden om zelf initiatieven te nemen, doelen te 

stellen, acties te plannen, uit te voeren, te evalueren en  te reflecteren. KCAL biedt als onderneming een diversiteit 

aan werksoorten waardoor  talenten naar boven komen en vaardigheden getraind worden.  

Communicatieverbetering op de werkvloer is een voortdurend streven; reguliere afdelingsoverlegjes,  

werkinstructies, een personeelsdagje uit, een levensgrote groepsfoto, de Kringpraat, onze interne nieuwsbrief, en 

scholing. We hebben de cursus ”veilig samenwerken met klanten én elkaar” o.l.v. Richard Gebski  gevolgd met 60 

medewerkers en vrijwilligers. 

Al die handen samen leveren een prachtige gezamenlijke prestatie af en uit waardering daarvoor gaan we dan ook 

“met zijn allen” zo nu en dan iets leuks doen: Zo zijn we in 2015 een dagje uit geweest naar Burgers Zoo; hebben 

we een kerstdiner genoten met ruim 200 personen in restaurant 22-High en was er voor iedereen een mooi en 

goed gevuld kerstpakket.  

 

Uitgelicht: Kansjaar 

Dat de economie weer iets aantrekt lijkt zich ook te vertalen naar de successen van KansJaar. Er zijn in 2015 een 

aantal wisselingen geweest omdat deelnemers een baan hadden gevonden. Zo hebben twee KansHebbers rondom 

het einde van hun KansJaar een baan gevonden, één deelnemer 

al binnen een half jaar en weer een andere binnen 8 maanden! 

In de zomer van 2015 zijn 3 nieuwe KansHebbers gestart. Sinds 

de start van het project KansJaar eind 2012 zijn er 17 

deelnemers in KansJaar geweest, waarvan een aantal eind 2015 

nog in hun KansJaar  zit. Van deze 17 hebben 10 een baan 

gevonden. Dat is een uitstroompercentage naar werk (de 

primaire doelstelling van KansJaar) van zo’n 60%! In mei 2015 

heeft er een evaluatie plaatsgevonden met alle betrokkenen van 

het Kansjaar-project. Er zijn een aantal punten in de werkwijze 

sindsdien aangepast. Zo komt een nieuwe KansHebber bij het 

Kringloopcentrum niet meer in dienst voor 38 uur, maar 

afhankelijk van de hoogte van de bijstandsuitkering 28, 32 of 36 

uur. Op deze manier is er een financiële prikkel om heel hard 

aan de slag te gaan om een andere betaalde baan te vinden (en 

om het zogenaamde lock-in effect tegen te gaan).  

Over geld: want alles wat we doen levert meestal ook wat op!  De inkomsten van het Kringloopcentrum kwamen 

net als andere jaren met name uit de omzet van de winkels. In zowel Leusden als Amersfoort is de omzet in 2015 

iets doch weer gestaag gegroeid. Ons betere resultaat zit hem anderzijds ook in het feit dat we onze kosten goed in 

de hand weten te houden. Het resultaat van het afgelopen jaar danken we naast de omzet in de winkels, zeker ook 

aan de deelname in het textielsorteerbedrijf Kringtex. Zoals altijd zaten de kosten vooral in het personeel, 

transport, huisvesting en verzekeringen.  Die huisvestingskosten zijn wat omhoog gegaan omdat we er een ruimte 

bij gehuurd hebben (Zwaaikom 29). Voor de exacte cijfers verwijzen we graag naar het financiële jaarverslag in 

bijlage. 

 

Over de winkels 

Tot afgelopen jaar hadden we twee winkels: het kringloopcentrum op de Bedrijfsweg 1 in Leusden en het 

kringloopcentrum aan de Zwaaikom in Amersfoort. Steeds zijn we 

bezig om die te verbeteren en aantrekkelijker te maken. In 

Leusden is ruimte bijgemaakt voor een koffiehoek; in Amersfoort 

heeft de textielafdeling een verfbeurt gehad en is de verlichting 

daar aangepast. En we gingen uitbreiden: 

Op de kopse kant van het pand kwam ruimte vrij: nummer 29 

waar de popschool van Scholen in de Kunst was gevestigd. Door 

hun verhuizing naar het Eemplein stond medehuurder Stichting 

PopCentrum Amersfoort voor een financieel dilemma. De huur van 

het hele pand was voor hen niet op te brengen. Ze klopten aan bij 

het Kringloopcentrum en daar is een mooie samenwerking uit 

voortgekomen: 50% muziek & 50% kringloopactiviteiten: 



Amersfoortse bands en muzikanten kunnen de repetitieruimtes van het Popcentrum blijven gebruiken en het 

kringloopcentrum kon 2 nieuwe projecten gaan huisvesten: Reset en de internetboekenverkoop. 

 

Nieuwe initiatieven & Samenwerkingen:  

Reset #29  

Eind 2015 is ruimte ingericht voor Reset, een computerservicewinkel welke begin 2016 opent; resultaat van een 

mooie samenwerking met IT-vitae, opleidingsinstituut voor 

bijzondere ICT-specialisten met autisme. Kringloopcentrum 

Amersfoort-Leusden biedt hen locatie, materiaal en een veilige 

leer/werkplek op Zwaaikom nummer 29A. Gezamenlijke doel van 

Kringloopcentrum en ITvitae is om deze ICT-talenten middels 

scholing & praktijkervaring door te laten stromen naar een 

betaalde werkplek elders.  En wat doet Reset precies? 

 Verkoop van uitgebreid geteste computers, printers of 

laptop, maar ook van losse onderdelen. 

 Garantie van 1 maand op geteste aanschaf 
 Reparaties  
 Installatie software op hardware 
 Advies en service: vragen over uw eigen mobiel of laptop 
 Informatie op allerhande ICT-gebied én op elk niveau!! 

 

Boekenverkoop via internet 

In juli 2015  is het Kringloopcentrum begonnen met boekenverkoop via internet. Een belangrijk argument was en is 

dat boeken invoeren in een digitaal systeem en klaarmaken voor verzending administratief werk is en dat was wat 

we wilden: Ja kunnen zeggen als mensen in administratief werk willen meedoen: titels invoeren, administreren, 

verzendklaar maken, etc etc.  Op deze manier verkopen we nu dagelijks een aantal boeken vanuit een aparte 

werkplek: Het gaat om een fractie van wat we in de winkel verkopen, maar dat geeft niet, want we spelen quitte 

en het levert weer nieuwe werkplekken op. 

 

Pop-up store 

Ondertussen sluimerde ook het plan om een pop-up store te beginnen. Het idee was om met 

een eenvoudige doch hippe en mobiele winkelinrichting op diverse plekken in de stad neer te 

kunnen strijken om nieuw publiek te trekken. Tegen het einde van het jaar zijn we gaan 

brainstormen met jonge creatieve ondernemers en ontwerpers. En toen de naam was bedacht 

en het startschot voor de ontwikkeling van” Oud Nieuws” was gegeven, ging het heel snel: 

maar alles daarover zult u gaan lezen in het jaarverslag van 2016.  Het laatste nieuws over Oud Nieuws is 

natuurlijk te volgen op de facebook pagina PopUpOudNieuws. 

 

Goede doelen 

Als ANBI stichting staat het Kringloopcentrum voor milieu en hergebruik, gekoppeld aan sociale doelen. Hiervoor 
gebruiken wij al onze opbrengsten: dus als stichting zonder “winstoogmerk” investeren wij die opbrengsten in het 
creëren van zoveel mogelijk (nieuwe) werkplekken, o.a met projecten als Kansjaar, het textielatelier, Reset ICT 
service en een pop-up winkel.  
Trouwens, in 2015 zijn we uitgebreid doorgelicht door de 
belastingdienst in verband met de (terecht) strengere eisen die 

aan een ANBI-stichting worden gesteld. We zijn hier met vlag en 
wimpel voor geslaagd. Voor ons een fijne extra bevestiging van de 
manier waarop we onze doelstellingen invullen.   
 
En naast het investeren in werkgelegenheid, schonk het 
Kringloopcentrum ook aan lokale goede doelen wier doelstellingen 

in het verlengde van die van ons liggen. 
In 2015 steunden wij met een totaalbedrag van € 62.400,- (!) 
deze lokale goede doelen: 
Rode Kruis afd. Amersfoort tbv noodopvang vluchtelingen; Rode 
Kruis afd. Leusden tbv noodopvang vluchtelingen; Stichting 
Ravelijn; Stichting het Burgerweeshuis; Stichting Welzin; Stichting 
Voedsel-Focus Amersfoort; Stichting Leergeld Amersfoort; 

Stichting vrienden van Downey’s; Stichting Matchpoint; Stichting Sociaal Fonds; IVN vereniging voor Natuur- & 



Milieueducatie Amersfoort e.o.; Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden algemeen; Voedselbank Leusden 
(onder Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden) 
Criteria daarbij zijn en waren de volgende: 

 lokaal, regionaal 

 anbi-status 

 doelstellingen in verlengde van milieu, armoede, sociaalmaatschappelijk 

 niet in dezelfde branche als kringloop, textiel, goederen 

 geen uitgesproken godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. 

In natura: Daarnaast doneren en ondersteunen wij ook vanuit milieu-oogpunt overschotten van spullen aan lokale 
organisaties die daar nog een levensverlengende bestemming voor hebben. In 2015 waren dat onder anderen 

festivals als Lepeltje Lepeltje, Nachtbrigade, Into the Woods, Kiind Festival, Festivoort en Proef Kruiskamp.  
Maar ook popcentrum Fluor, Mamacafe Soesterkwartier, Boerderij de Brinkhorst, Huis van Bartels, Villa Vathorst, 
de Amerpoort, De Spullenmannen, het Wijkmuseum Soesterkwartier en niet te vergeten het Knopjesmuseum. 
 

En we deden nog veel meer…! 
Leusden vierde haar 20 jaar lustrum! Een hele week feest, 

fantastisch voorbereid en georganiseerd door het voltallige team. 

Moe maar voldaan  sloten zij de week gezamenlijk af met een 

gezellige bbq. 

In Leusden hielden we ook Open Huis op woensdag 30 september 
in het kader van het lustrum: Buren, ondernemers, 
gemeenteraad, ambtenaren en de middenstand Leusden die de 
feestweek gesponsord hebben, werden feestelijk ontvangen en 
rondgeleid. 

Landelijk vierden we de 1e zaterdag in oktober weer de Nationale 
Kringloopdag mee, met een grote design- en curiosamarkt in 
Leusden en een vinyl- en muziekbeurs in Amerfoort. 

Kringloopkatern in de nieuwsbrieven Amersfoort Bespaart en Leusden Bespaart; een samenwerking met 
Stadsring51 en het Geldloket. 
2e spoor re-integratie zieke werknemers bij het kringloopcentrum samen met Werknet033. is een kleine, flexibele 

regionale organisatie, gericht op Van Werk naar Werk begeleiding, training, bemiddeling en re-integratie, met een 
sterk regionaal netwerk. Het Kringloopcentrum is al jaren actief op het vlak van werk en begeleiding en biedt veel 
werkplekken die ook nog flexibel zijn in te vullen. Het is heel 
normaal om het werk ‘op maat te snijden’ en door juist op het 
vlak van het Tweede Spoor samen te werken bieden we nu iets 
aan wat er nog niet was.  
De kantine in Amersfoort werd opgeknapt. Dat was een mooi 

samenwerkingsproject:  een compleet nieuw keukenblok van 
steigerhout met tafels  werd gebouwd door het ATC (= Arbeids 
Training Centrum voor jongeren met gedragsproblemen) en is op 
19 juni feestelijk geopend. 

We werkten mee aan een promovideo voor regionale 
ondernemersbijeenkomsten voor het Project Let’s WorkMate door 
de Gemeente Amersfoort en werden bij de feestelijke aftrap in het 

stadion van IJsselmeervogels als “ambassadeur” in het zonnetje 
gezet. 
Het minimuseum had ook dit jaar weer een aantal leuke exposities, waaronder het Kidsatelier van Yoka Kreeft; 
Parels uit ons eigen textielatelier en Mike Boerboom, een van “onze” mensen, met prachtige pentekeningen. 
Reuring in de winkel: Jacqueline Hakkenberg, leerbewerkster, versneed een leren kringloopbank “live’’ in de winkel 
in Amersfoort en maakte daar ter plaatse prachtige Zahk tassen van. Deze artist at work bleek  een aangename 

verrassing voor het winkelend publiek en RTV Utrecht maakte er een mooie registratie van. 
Ontvangsten en rondleidingen “gezelschappen” in het kringloopcentrum: Dat doen we op 
aanvraag altijd graag want het blijkt voor bezoekers altijd weer een eye-opener om te 
ontdekken wat er achter de schermen bij ons zoal gebeurt. Dit jaar ontvingen we onder meer 

diverse basis en middelbare scholen, de Rotary Amersfoort en Pop-Up restaurant 033 als 
surprise diner locatie voor zo’n 50 personen. 
Samenwerking Emerhese; ook in 2015 cliënten en begeleiders weer te gast in onze winkel in 

Amersfoort voor de traditionele jaarlijkse kerstverkoop van hun zelfgemaakte kerstartikelen. 
Kringloop buiten de deur: Zo nu en dan treden we ook op andere (verkoop)locaties naar buiten 
om nieuwe publieksgroepen te bereiken: Thema-markten zijn daar geschikt voor, belangrijkste 
winpunt is het verspreiden van de “kringloopboodschap”, de verkoop is dan niet hoofddoel 
maar een middel.  



Zo stonden we tijdens Lepeltje Lepeltje op het festivalterrein met huislijn en ekstertassen uit ons textielatelier; 
Winkels op Wielen(duurzame artikelen); hadden we in Woudenberg een kraam met aan haantjes verwante 
artikelen op de braderie van “Haantjesdag”; stonden we 19 september met een kraam op de antiquarische 

boekenmarkt in winkelcentrum Hamershof te Leusden en zaterdag 10 oktober op de welkommiddag in de 
Observant voor nieuwe inwoners van de Gemeente Amersfoort. 
Ekstertassen & Huislijnartikelen uit ons Textielatelier: Dat loopt 
nog fantastisch en gestaag door: Onder leiding van Sally Pittman 

werken er inmiddels zo’n 25 personen over 4 dagen verdeeld. De 
“wollen deken” kussens waren een succesnummer eind 2015 en 
de dekens waren niet aan te slepen. En net als in 2014 hadden 
we ook dit jaar weer een heuse zomer- en een winter-collectie. In 
beide winkels werd een speciale hoek ingericht voor deze 
handgemaakte artikelen en er wordt al hard gewerkt aan een 

speciale tassenlijn exclusief voor de pop-up store die begin 2016 
daar verkocht zullen gaan worden. 
 

Over de toekomst   

In 2016? Dan gaan we eerst zorgen dat we de door de gemeente 

Amersfoort uitgeschreven aanbesteding voor het contract rondom 

kringloopbedrijvigheid binnenhalen en onze pop-up store openen.  

En natuurlijk willen we ons nog meer  onderscheiden met onze winkels, streven we naar een steeds beter 

milieurendement en gaan we onze kwaliteitswerkgroepen verder ontwikkelen; maar bovenal willen we natuurlijk 

zoveel mogelijk prettige en veilige werkplekken blijven bieden aan ieder die dat nodig heeft of kan gebruiken. 

Kortom:  

moedig voorwaarts op de ingeslagen weg! 
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