
 

 

 
Jaarverslag  2016  van Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden 

 

Voorwoord 

“Elk jaar weer nieuwe ontwikkelingen, nieuwe mensen, nieuwe kansen – en elk jaar groei! 
We kunnen ons daar soms over verwonderen, verbazingwekkend dat al die mensen en spullen hun weg naar ons 
vinden, om vervolgens oneindig dankbaar te zijn voor het feit dat we schijnbaar met z’n allen iets goed doen. 
 

Maar met al die mensen die ons kennen en weten te vinden zijn er ook nog velen die geen idee hebben van de 
omvang en de ‘impact’ van onze organisatie. 
Want wist u dat we één van de grootste onafhankelijke kringloopcentra van Nederland zijn - zonder winstoogmerk? 
Dat is niet alleen onze verdienste, maar ook die van alle inwoners van Amersfoort en Leusden – iets om trots op te 
zijn en om te koesteren! 
En wist u ook dat we al onze inkomsten uit de lokale textielinzameling en sortering gebruiken om via onze 

KansJaar-formule extra mensen uit de uitkering te halen en bij ons op de loonlijst zetten? 
Dat is directe ‘social return on investment’ in heel praktische zin en een uniek concept. 
 
En dan volgt hier een heel directe oproep aan iedereen die dit leest: blijf ons steunen en verwonderen in de 

komende jaren. We zullen u niet teleurstellen en ons stinkende best blijven doen om mens en milieu een streepje 
verder te helpen”. 

Directie en staf 



 

 

Dit jaar uitgelicht: mensen, mensen, mensen 

In totaal vonden in 2016 452 mensen bij ons een werkplek. Hier een korte uitleg van al de verschillende ‘soorten’ 

medewerkers waarmee we de klus klaren: 

Dienstverband (40): onze vaste medewerkers werken hard om alle goederen op hun plek te krijgen, maar zeker 

ook om alle mensen in hun taken te begeleiden. (Ook) deze medewerkers zijn een bont stel, met veel 

vijftigplussers, ‘doelgroepers’ en zij-instromers, die met veel passie hun werk doen. 

Kansjaar (11): KansJaar is een springplank naar betaald werk. We bieden per jaar minstens vijf 

werkervaringsplekken aan voor maximaal een jaar. Wekelijks komt de groep met KansJaarders bij elkaar om een 

stukje theorie te bespreken en praktijksituaties te oefenen onder leiding van de coach vanuit 

Werkgeversservicepunt Amersfoort. Het gaat dan over solliciteren, netwerken, pitchen etc. In 2016 zijn inmiddels 

al weer vier KansJaarders  uitgestroomd naar een betaalde baan buiten KCAL. In de zomer zijn we begonnen de 

KansJaarders te laten rouleren, zodat ze op verschillende afdelingen werkervaring kunnen opdoen. Na de uitstroom 

van de kandidaten vinden weer sollicitatiegesprekken plaats om de vrijgekomen plekken op te vullen. 

Vrijwilligers (174): bij het kringloopcentrum werkt een aanzienlijk aantal vrijwilligers. Zij draaien volwaardig mee in 

onze organisatie en zowel het kringloopcentrum als de vrijwilliger beleeft hier veel voldoening aan! 

Re-integratie (60): we bieden mensen begeleide trajecten aan, meestal in samenspraak met de gemeente 

Amersfoort. Het doel is meestal het weer opdoen van werkritme, het oefenen van ‘arbeidsvaardigheden’ of gewoon 

weer eens wat meer onder de mensen zijn en meedoen. 

Dagbestedingsprojecten (19): we bieden ook graag dagbestedingsmogelijkheden aan voor mensen die het erg fijn 

vinden om een aantal uren hun steentje bij te dragen en onder de mensen te zijn. De nadruk ligt hier niet op het 

trainen van arbeidsvaardigheden, maar veel meer op het prettig meedoen binnen de eigen mogelijkheden. 

Stages (70): stagiairs komen uit alle hoeken en gaten van de regio. Het gaat vooral om Maatschappelijke Stages 

vanuit middelbare scholen en begeleide stages vanuit het praktijkonderwijs. We hebben al jaren een levendig 

contact met ROC SMD niveau 4. 

Taakstraf (78): voor het uitvoeren van taakstraffen is het Kringloopcentrum een logische plek. Er is veel nuttig 

werk te doen en de reclassering is blij met de mogelijkheden die wij bieden. Zo behoren we al jaren tot een van de 

grootste aanbieders van taakstrafwerkplekken in de regio. We zijn volledig toegerust op het aanbieden hiervan. 

 

Wat hebben we met z’n allen gedaan? 

2016 was een bewogen jaar. In februari overleed tot ons verdriet Gert Pater, het hoofd van de transportafdeling. 

Dat maakte een diepe indruk op iedereen. We hebben ondertussen een fijne nieuwe collega op deze plek mogen 

verwelkomen. En in augustus 2016 hebben we – na een relatief kort ziekbed- afscheid moeten nemen van een zeer 

gewaardeerd en gerespecteerd bestuurslid, Ago Salverda, die in de laatste jaren als secretaris van het bestuur veel 

tijd, passie en kennis in ons kringloopcentrum heeft gestoken. Gelukkig hebben we ook voor hem een waardig 

opvolger kunnen vinden: Kees de Kruijf, evenals Ago (onder andere) voormalig wethouder te Leusden. 

Per 1 juli is een nieuw Hoofd Leusden aangesteld na het onverwachtse vertrek van zijn voorganger. Gelukkig pakte 

team Leusden dat goed op en liep alles al snel weer op rolletjes. Complimenten! 

In januari is een bijeenkomst georganiseerd voor de personeelsleden van zowel Amersfoort als Leusden. We 

hebben het gehad over het jaar 2015, hoe we gevaren zijn en wat er terecht is gekomen van de plannen. En 

natuurlijk over de plannen voor 2016. Maar ook halverwege het jaar kwamen we bij elkaar. In september besloten 

we de personeelsbijeenkomst te combineren met een barbecue bij Zandvoort aan de Eem. We hebben over de 

voortgang van 2016 gesproken en vooral ook genoten van het eten en drinken. 

Een onderdeel van die voortgang was dat per 1 juli het ophaal- en dienstencontract met de gemeente Amersfoort is 

vernieuwd voor 3-5 jaar. Dit is gebeurd door middel van een – gelukkig door ons gewonnen! – aanbesteding, 

waarbij verschillende ook niet lokale partijen mee konden dingen. Hier hebben we samen met het bestuur en 

externe adviseurs hard aan moeten trekken, en hebben er veel tijd en energie in gestoken. Het effect hiervan is 

wel dat de komende jaren de vergoeding voor deze geleverde diensten substantieel lager is. 

 

Maar gelukkig blijven onze sociale activiteiten en jarenlange inzet niet onopgemerkt: In december won 

Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden de Amfors Diderotprijs 2016. Deze prijs wordt jaarlijks door Amfors 

uitgereikt aan de meest sociale onderneming van Amersfoort. De jury omschrijft het als volgt: 



 

 

”Het kringloopcentrum wint deze prijs omdat ze 

zich op ontzettend veel manieren inzet om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 

begeleiden naar werk & maatschappij en is dus 

niet alleen een milieubewuste maar ook een 

zeer sociale onderneming.”  

 

Nieuwe initiatieven: 

 

1. Reset #29 

Computerwinkel en servicewerkplaats Reset 

#29 is begin 2016 gestart. Reset verkoopt en 

geeft service bij uitgebreid geteste computers 

en de betere elektronica en huishoudelijke 

apparatuur. 

Reset is een onderdeel van het 

kringloopcentrum en biedt ICT-talenten en andere techneuten met een afstand tot de arbeidsmarkt een veilige 

leer-/werkplek op Zwaaikom nummer 29A. Doel van het kringloopcentrum is om deze ICT- en technische talenten 

middels scholing en praktijkervaring door te laten stromen naar een betaalde werkplek elders. 

Qua PR is de opening enigszins in de luwte gehouden, maar het heeft zich succesvol via mond op mond uitgerold. 

Reset #29 kreeg op de vernieuwde website ook een eigen sub-pagina. In juli was een vakantiestop ingelast om per 

1 september weer opnieuw te openen met een iets ander concept en zonder werkbegeleider van It-Vitae. 

 

2. Oud Nieuws 

Pop-up winkel Oud Nieuws is een mobiel initiatief 

van Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-

Leusden. Oud Nieuws strijkt voor langere of kortere 

tijd neer op bijzondere plekken. Hergebruikt of 

nieuw gemaakt, bij Oud Nieuws is echt van alles te 

vinden! 

Op vrijdag 15 april opende onze pop-up winkel Oud 

Nieuws voor de pers, de gemeenteraad, relaties en 

buurwinkeliers aan het St. Jorisplein in het centrum 

van Amersfoort. 

Op zaterdag 16 april was de feestelijke openingsdag 

voor het in de binnenstad winkelend publiek.  

Doel: nieuw publiek laten kennismaken met 

kringloop en hergebruik; ons gezicht laten zien in de 

stad;  nieuwe werkplekken creëren en waar de 

locatie dat toelaat ook een podium bieden aan startende of samenwerkende instanties. De inrichting is 

verplaatsbaar en naar eigentijds concept. Studio Kartel, een jong startend vormgeversbureau in Amersfoort heeft 

de inrichting tegen kostprijs voor ons ontworpen en gemaakt. Als wederdienst kunnen zij zich ook presenteren in 

de winkel aan een nieuw publiek. 

De opening van Oud Nieuws leverde ons veel free publicity op. 
Het leverde ook een uitnodiging op tot deelname aan een door gemeente en Matchpoint georganiseerde 

ondernemers-ontbijtbijeenkomst op 9 juni. Het thema was ‘Refill’, over tijdelijk gebruik van langdurig leegstaande 

winkel- en kantoorpanden. 

Oud Nieuws was als een ‘best practice’ voorbeeld gevraagd daar een pitch te houden. Dat is gebeurd en ook dit 

leverde leuke PR op en een nieuw inzicht bij veel vastgoedbeheerders dat tijdelijk gebruik (in ieder geval door 

KCAL) niet betekent dat ze ‘er uiteindelijk toch aan vast blijven zitten’. 

Van april tot begin november bevond Oud Nieuws zich op locatie Sint Jorisplein en per 14 november overwinterde 
Oud Nieuws in Winkelcentrum Emiclaer. Op 19 november was de vrolijke opening, helemaal in kerstsfeer, met een 
X-mas Vintage Experience. Ondertussen organiseerde kringloop Leusden een grote kerstmarkt op zondag 20 
november.  
In het lege pand op het Sint Jorisplein richtten we tot 1 januari 2017 een mooie Oud Nieuws reclame-etalage in. 
 



 

 

3. Boekenverkoop via internet 
In de zomer van 2015 zijn we wat gaan snuffelen aan de mogelijkheden om boeken via internet te verkopen. 

Tijdens het afgelopen jaar is dat uitgegroeid tot een werkplek voor dagbesteding waar we wekelijks tientallen 

boeken verwerken. Het gaat hier niet om de grote aantallen, hoewel er wel een toename in zit, maar om de rustige 

werkplek waar ook wat aan administratief werk moet gebeuren. In 2016 zijn 1091 boeken via deze weg verkocht, 

maar ook dat aantal – en dus het werk blijft toenemen . 

 

4. Salverdamunt 

We introduceerden eind 2016 onze eigen sociale munt: de Salverda. 

Op 30 november overhandigde Mieke Bleij, directeur Kringloopcentrum, het 

allereerste exemplaar aan Elselien Salverda-van IJken. De kringloopmunt is 

vernoemd naar Ago Salverda en herinnert daarmee blijvend aan een zeer 

sociaal en betrokken bestuurslid van het kringloopcentrum. 

De munt heeft voor de ontvanger een waarde van €1,- als geldig en exclusief 

betaalmiddel in Kringloopcentrum Amersfoort én Kringloopcentrum Leusden. 

De munt heeft echter, en dat maakt het bijzonder, een dubbele sociale 

waarde. Voor iedere munt die de klant in het kringloopcentrum besteedt 

doneert het kringloopcentrum voortaan óók 1 euro aan een goed doel.   

Het kringloopcentrum doneerde de opbrengst in 2016 aan de Voedselbank, en zal dat in 2017 ook doen: iedereen 

die vanaf maandag 5 december gebruikte elektronica inleverde, ontving als waardering hiervoor een Salverdamunt. 

 

 

Textielatelier: 

Ekstertassen en Huislijn 

De wintercollectie en de verkleedkleding liepen goed in de winter van 2016. Vanaf 4 april hing de lentecollectie, 

waar hard aan gewerkt is, in de winkels. Net als nieuwe artikelen als strandtassen en een aparte lijn, geïnspireerd 

op de Japanse boro-traditie. Deze zijn speciaal ontworpen voor de pop-upstore Oud Nieuws. 

Er is ook gestart met een ‘Made in Amersfoort’-lijn, de exclusieve verkoop daarvan vindt vooralsnog alleen in Oud 

Nieuws en VVV Amersfoort plaats. De ‘Made in Amersfoort’-lijn bestaat uit tassen met Amersfoort-afbeelding en 

babyrompertjes met het logo ‘Made in Amersfoort’. 

Festivals en evenementen wisten ons in 2016 te vinden en doneerden hun oude banners. O.a. de marathon van 

Amersfoort; alle daar gebruikte banners zijn een tweede leven als 

strandtas begonnen en worden verkocht in Oud Nieuws. Voor festival 

Spoffin zijn in opdracht, tegen betaling, zitkussens en festivaltassen 

gemaakt van hun oude banners. Op de tassen staat natuurlijk niet 

alleen het Spoffin-logo maar ook het Ekstertas-logo. 

We kregen nog meer grote opdrachten binnen. Speelotheek Eemland 

wilde 10  stuks  uitleen-verkleedkleding; Mitros bestelde 30 schorten 

met dubbel logo t.b.v. een kookworkshop teambuilding; The Colour 

Kitchen Utrecht bestelde 200 kookschorten als kerstcadeau en voor 

Scholen in de Kunst maakten we 112 tassen van hun oude banners. 

Sinds 1 oktober is VVV Amersfoort ook vaste afnemer van  ‘Made in 



 

 

Amersfoort’-artikelen uit ons textielatelier. 

De samenwerking met VVV Leusden staat nog in de startblokken. Van ‘Made in Leusden’ zijn als pilot inmiddels wel 

een aantal artikelen gepresenteerd tijdens het duurzaamheidsevent Festifair in de Korf. Over de verkoop van de 

Ekstertassen en Huislijn mogen we zeker niet klagen en de naamsbekendheid is gegroeid in het afgelopen jaar. 

 

En wat deden we nog meer?  

De samenwerking met Stadsring 51 is in 2016 doorgelopen, met een bijdrage aan de Amersfoort en Leusden 

Bespaart nieuwsbrieven met kringloopkatern.  

Er is een samenwerking gestart met Stichting Parentshouses Amersfoort m.b.t. hun twee aangekochte panden in 

Amersfoort; de inrichting komt voor het grootste deel van het Kringloopcentrum. 

 

Klantenacties 

Naast de dag- of weekwinkelaanbiedingen en seizoenacties die op Facebook en de website worden vermeld, de 

speciale Boekenweekactie, en inspelend op The Passion & JezusMina was er een religieuze thema-etalage/hoek in 

beide winkels opgezet. We deelden de twee weken voor Pasen een lentegroetkaart uit met paaseitjes. Ook deelden 

we in juni en juli boekentegoedbonnen uit als bedankje aan gunnende klanten. Daar werd veel gebruik van 

gemaakt. Een op drie werd daadwerkelijk ingeleverd. Ook de studentenkorting in augustus en september is 

dankbaar ontvangen. 

Maandelijks stellen kringloopcentrum Amersfoort én Leusden een veilingkast op. Klanten kunnen bieden op de 

pronkstukken die in de kast staan en aan het eind van de maand wordt bekendgemaakt wie de gelukkigen zijn. 

 

Mini Museum 

Dat onder onze medewerkers veel 

talent zit uit zich in het Mini 

Museum, misschien wel het kleinste 

museum van Nederland. 

Van februari tot juni was de 

pentekeningexpositie van collega 

Mike Boerboom te bewonderen. 

Vanaf juni zat Debbie de Raad (ook 

een medewerker) met haar 

tattootekeningen in het mini 

museum en aan het eind van het 

jaar betrok daskunstenaar Cor van 

de Geest het museum, hij maakt 

van stropdassen stillevens. 

 

Op 1 oktober vond de Nationale Kringloopdag plaats. Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden had een vol 

programma: een antiek- en curiosamarkt in Leusden, een muziek- en vinylbeurs in Amersfoort en een feestelijke 

vintage-dag in Oud Nieuws. De winkels werden goed bezocht. Aardig is dat naar aanleiding van de Kringloopdag 

landelijk journalistieke aandacht was voor de “goedlopende kringloopbranche”. 

Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden was verder erg actief op verschillende markten in 2016. 

Zaterdag 24 september: boekenmarkt op het kleine Spui in het kader van de Nacht van de Literatuur, om onze 

uitgebreide boekenmarkt te promoten. Zaterdag 8 oktober in de Observant: welkom heten aan nieuwe inwoners 

van Amersfoort. Vrijdag 14 oktober: Stagebemiddelingsmarkt MBO Midden Nederland. 

25-29 oktober vond de duurzaamheidsweek Leusden plaats: als kringloopcentrum participeerden we op verzoek 

van de Groene Belevenis met themarondleidingen ‘achter de schermen van het kringloopcentrum’ en op zaterdag 

29 oktober waren we de hele dag aanwezig tijdens Festifair, een duurzaamheidsevenement in de Korf. 

 

Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden heeft in 2016 ook weer aan aantal mooie donaties en sponsordeals kunnen 

doen. Zo doneerden we o.a. een piano voor project ‘Muziek en Vluchteling’ voor een recreatieprogramma; 

decorspullen voor de stijlkamers van het helaas afgebrande Knopjesmuseum van de Spullenmannen in De War; 70 

zitplaatsen voor publiek in huiskameropstelling voor Theatergroep Thalia en wat attributen voor projecten van 

Scholen in de Kunst. 



 

 

Ook zijn decorstukken uitgeleend aan de gemeente Amersfoort voor het internationaal Refill-congres en aan 

Citymarketing decor voor een fotoshoot over wonen in Vathorst. In ruil daarvoor kreeg Oud Nieuws een vermelding 

en een artikel in de VVV uit-agenda en in het Uit-in-Amersfoort-winkelen-blog. Verder hebben we ‘rest’-bankstellen 

en ander grof meubilair geschonken aan diverse festivals als Lepeltje Lepeltje, Kannen & Kruiken, de Hippie 

Picknick, Festivoort, Spoffin, Into the Woods en Proef Kruiskamp. Aan museum KaDe en Omnia Tagmount zijn 

decoratie-artikelen uitgeleend voor de inrichting van exposities. 
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Bestuur van Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden: 

Annemarie Sijens (voorzitter), Henk Kroon, Henk Pool, Hein van Vliet, Kees de Kruijf 

 

Wij werkten in 2016 nauw samen met o.a.: 

Gemeente Amersfoort; Gemeente Leusden; WergeversServicePunt; ROVA; ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Reclassering; BKN; Ravelijn, 

Amfors; Spullenmannen, Kultlab, Stadsring 51; Geldloket; Voedselbanken Amersfoort en Leusden; VVV & Citymarketing; Groene Belevenis; 

Stichting Parentshouses Amersfoort; Matchpoint. 

 


