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V O O R W O O R D 

Heel veel mensen hebben op de één of andere manier wel contact met de Kringloop. Ik vermoed maar zo dat  

iedereen in onze regio ooit wel eens met onze kringloop te maken heeft gehad. Spullen brengen naar of laten  

ophalen door de Kringloop. Spullen kopen, gericht op zoek naar iets of gewoon snuffelend in combinatie met een bakje koffie… Of  

actief meewerkend in allerlei verschijningsvormen. Van betaald tot stagiair, van vrijwilliger tot dagbesteder,  

van taalstagiair of statushouder tot taakstraffer, gezamenlijk maken we dat deze Kringloop werkt.  

 

In de 17 jaar dat ik hier nu werk, zijn de dingen veranderd. We zijn elk jaar nog gegroeid, vernieuwd en hopelijk ook verbeterd. 

Dienstverlening, klantvriendelijkheid, gebruik van social media, het hoort er allemaal bij. Een woord dat dan vaak wordt gebruikt,  is 

‘professionalisering’. Dat klinkt meteen wel erg koud en zakelijk. Enerzijds werkt dat natuurlijk ook zo. We zijn een Stichting zonder 

winstoogmerk, en ja, we krijgen een kleine bijdrage van de Rova en de gemeente Leusden om onze aan-huis ophaaldienst voor goede 

herbruikbare spullen in stand te kunnen houden.  Maar 90% van onze omzet komt uit winkelverkoop en textielinzameling.  

Allemaal warm geschonken door u als inwoner. En daar zijn we heel erg blij mee! 

 

Anderzijds: we hebben die ‘koude kant’ heel hard nodig om onze ‘warme doelen’ te kunnen verwezenlijken. En dan klinkt 

‘professionalisering’ vooral als een prima middel om duurzaam te ondernemen. Duurzaam ondernemen door mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. En duurzaam ondernemen door ervoor te zorgen dat op jaarbasis bijna 3,5 miljoen kilo spullen 

niet in een verbrandingsoven terecht komt! Daarvoor blijven we ons de komende jaren inzetten. Dat vindt u terug in dit jaarverslag; 

een verantwoording van onze warme doelen voor mens & milieu; ondersteund door de koude cijfers.  Maar ook door het aan het woord 

laten van de mensen om wie het draait.   

 

Mieke Bleij-Huslage 

Directeur  
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M E N S E N 

 

 
 

 
 

     

 

Mensen en de spullen zijn de pijlers waar de Kringloop op draait. Zonder mensen geen spullen en zonder spullen in de winkel, komen er 

geen mensen. In dit hoofdstuk komen de mensen aan de orde. En aan het woord! 

We hebben mensen die als klant onze winkels bezoeken, mensen die hier op verschillende manieren bij de Kringloop aan het werk zijn, 

mensen die hier komen om in de praktijk van de kringlooporganisatie te leren. Wij zijn immers ook  een erkend leerbedrijf en bieden 

stageplekken aan verschillende onderwijsinstellingen. 

Onze Klanten 

 2017 2016 

 Amersfoort Leusden Totaal Amersfoort Leusden Totaal 

Betalende klanten 199.316 56.861 256.177 197.751 56.704 254.455 

Gemiddelde omzet per klant € 6,79 € 6,44  € 6,65 € 6,51  

Tabel 1  Klantenaantallen 2017 

De omzet en het aantal betalende klanten vertoont een lichte stijging. Daarvoor zijn we iedereen die bij ons koopt 

of die ons spullen gunt, heel erg dankbaar! Onze PopUp-winkel Oud Nieuws presenteerde zich in 2017 ook in de 

winkelcentra Hamershof in Leusden en Emiclaer in Kattenbroek. Bovendien opende eind 2017 KLUS: de 

Bouwkringloop van Kringloop Amersfoort-Leusden. De verklaring is ook een groeiende maatschappelijke tendens 

en bewustwording van de mensen met het oog op duurzaamheid en hergebruik. Maar belangrijkst is wellicht dat 

we gewoon een leuke winkel met goede spullen zijn, waar mensen graag komen.  
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Klantenacties 

In januari ontvingen brengers van elektrische apparaten één Salverda- 

munt. Tegen inlevering bij de kassa had die munt (bij een aankoop ) een  

waarde van € 1,-. Bovendien ging daarmee ook €1,- per ingewisselde  

munt naar de voedselbanken1. In februari ging er op die manier € 250,- naar de  

Voedselbank in Leusden en € 750,- naar de die van Amersfoort. In de maand december 

werden er weer 1.000 Salverdamunten uitgedeeld aan brengende klanten. De extra euro per 

munt ging ook weer naar de voedselbanken en leverde voor beide voedselbanken samen 

weer € 1.000,- op. 

Figuur 1 Cieka Galenkamp van VoedselFocus ontvangt cheque van medewerkers van de kringloop Amersfoort- Leusden  

Ook andere klantenacties passeerden weer de revue; brengende klanten ontvingen een boekenbon; studenten kregen 20% korting op 

huisraad en meubilair in de maanden augustus en september; in Oud Nieuws vonden zomerworkshops plaats; in Amersfoort 

kinderactiviteiten tijdens de zomervakantie, de Nationale KringloopDag op de eerste zaterdag in oktober. En niet te vergeten de  

jaarlijks terugkerende Kerstmarkt die vooral in Leusden niet meer weg te denken is. 

 

Ruim 250.000 betalende klanten bezochten in 2017 de winkels in Amersfoort en Leusden. Veel klanten komen iedere week wel een 

paar keer, sommigen komen heel gericht als ze iets specifieks nodig hebben. Anderen komen iedere dag even binnenwandelen om te 

kijken of er iets is van hun gading. Regelmatig spreken klanten ook met elkaar af in de koffiehoek om gezellig een kopje koffie te 

drinken. Laten we eens een aantal klanten aan het woord laten… 

  

                                                           
1
 VoedselFocus Amersfoort en de Voedselbank Leusden 
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Aan het woord…  

 
 

De heer Jacobsen (84) bezoekt de Kringloop een paar keer per maand. Dit keer  

met zijn zoon, samen op zoek naar een sta-opstoel. “Hier kan je zo lekker ‘schumen’.  

Soms vind je iets wat we vroeger ook hadden, dat is leuk!” (de heer Jacobsen, Amersfoort) 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Als stedenbouwkundige ben ik dol op oude kaarten en plattegronden. Laatst had ik een gelukje, bij 

Kringloop Amersfoort vond ik een oude plattegrond van Gouda, de plaats waar ik geboren ben. Echt voor 

een prikkie en mooi ingelijst in een notenhouten lijst, precies zoals het hoort! Dit soort aankopen prikkelt 

de fantasie: van wie was deze plattegrond, waar hing die? Maar ook en dat is mijn vakgebied, hoe 

leefden de mensen toen en hoe ontwikkelde de stad zich”. 

(Marnix Scholman, stedenbouwkundige Het Oversticht, Zwolle) 

 

 

 “Een paar maanden geleden zijn wij verhuisd naar een kleiner appartement in de stad. In de aanloop 

naar de verhuizing zijn we denk ik wel 20x met een kar vol spullen naar de Kringloop gereden, daar 

waren ze er blij mee! Het is fijn dat de Kringloop heel zorgzaam met je oude, afgedankte, maar toch 

dierbare spullen omgaat. De Kringloop is voor mij sympathiek omdat mensen met een kleine beurs hier 

ook gewoon lekker kunnen winkelen. En dat er zoveel mensen werken die elders moeilijk aan de slag 

komen, maakt ‘t het voor mij nog sympathieker”. (Mirjam Schildmeijer, Amersfoort) 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik was al een poosje op zoek naar een rood rokje maar kon het niet zo goed vinden. Maar toen kwam 

ik bij Restyle en daar hing mijn rokje! Echt een mazzeltje, een fantastisch rood rokje van Marc Cain voor 

niet al te veel geld”. 

(Francine Witten, medewerker en klant) 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkveXP6I7aAhUOmbQKHXFDAvcQjRx6BAgAEAU&url=https://nl.linkedin.com/in/francinewitten&psig=AOvVaw3SMIfDNZ8ZD1pJqpOF9Cis&ust=1522319609602402
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De medewerkers  

De mensen die het mogelijk maken dat de Kringloop functioneert als een soepel lopende organisatie,  

en dat zijn er een heleboel, komen uit verschillende hoeken. Op een gewone doordeweekse dag zijn er  

in Amersfoort circa 70 mensen aan het werk, in Leusden ongeveer 15.  

 

 

Tabel 2  Medewerkersaantallen in 2017 

Ons uitgangspunt voor de dagbesteding is dat we proberen om iedereen, die baat heeft bij een zinvolle dagbesteding, binnen onze 

organisatie een veilige plek te geven. Zo helpen wij mensen een stapje verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling, op welk niveau dan 

ook.  

 

Medewerkers met een dienstverband 

 

Onze vaste medewerkers: bij de Kringloop in Amersfoort en Leusden zijn in 2017  41 betaalde krachten aan het werk geweest. Dat 

zijn de chauffeurs, mensen in het magazijn, in de winkels, op het kantoor, bij de planning en op de administratie. In 2017 is er een 

aantal nieuwe mensen gestart, deels vervanging, deels voor uitbreiding in de winkel (KLUS). Kansjaarders hebben ook een 

dienstverband, ze zijn maximaal 1 jaar in dienst van het Kringloopcentrum. 

 

Categorie 2017 2016 

 aantal fte aantal fte 

In dienst 41 37,4 40 36,5 

Kansjaar (max 1 jaar met uitstroom-begeleiding) 9 4,4 11 4,4 

vrijwilliger 189 41,6 174 36,6 

re-integratie 34 6,4 60 6,9 

dagbesteding 23 5,8 19 3,8 

stages 82 5,7 70 5,2 

taakstraf 86 2,3 78 2,4 

Totaal op jaarbasis 464 103,6 452 95,8 
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Kansjaar: dit is, sinds eind 2012, een traject dat bedacht is door de Kringloop Amersfoort- Leusden.  

Kansjaar is een springplank naar betaald werk. Naast de vaste formatie, stelt onze kringloop jaarlijks  

vijf dienstverbanden voor maximaal een jaar beschikbaar aan mensen in een bijstandsuitkering. Solliciteren  

gaat nu eenmaal beter vanuit betaald werk dan vanuit een ‘thuiszit’situatie. We werken hierin samen met  

de gemeente: wekelijks komt deze groep bij elkaar voor sollicitatie-training en om praktijksituaties te oefenen onder leiding van de 

coach vanuit Werkgeversservicepunt Amersfoort. Ook video-opnames maken zo nu en dan deel uit van de begeleiding. Zo kunnen  

de Kansjaar deelnemers o.a. zelf zien hoe zij overkomen en waar ze eventueel nog aan moeten werken.  

 

Deze manier van begeleiding geeft veel inzicht. Het gaat dan over solliciteren, netwerken, pitchen etc. In 2017  

zijn er vijf KansJaarders uitgestroomd naar een betaalde baan buiten de Kringloop. In januari vond één van de kansjaarders een 

nieuwe baan, in juni drie en eind van het jaar nog één. De KansJaarders  rouleren zodat ze ook op verschillende afdelingen 

werkervaring kunnen opdoen. Na de uitstroom van de kandidaten vinden weer sollicitatiegesprekken plaats om de vrijgekomen plekken 

op te vullen.  In maart vond er een Open Huis Kansjaar plaats. Dat werd mede georganiseerd door WerkgeversServicepunt Amersfoort  

in de Week van het Werk. Het leverde een aantal nieuwe potentiële kandidaten op. Bij het Ondernemersontbijt van Matchpoint in juni 

2017, hebben wij  in samenwerking met het Sociaal Fonds Amersfoort ons Kansjaar-project ook gepresenteerd aan ruim 80 

Amersfoortse ondernemers.  

 
 

Figuur 2   Matchpoint Ondernemersontbijt 2017: Mieke Bleij presenteert Kansjaar project  
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En er is een nieuw gekozen personeelsraad: drie medewerkers zijn enthousiast aan de gang gegaan. De functie van een 

personeelsraad is onder meer dat zij ‘de oren en ogen’ vormt van alle medewerkers richting staf en directie. De raad komt regelmatig 

bij elkaar, onderhoudt contact met staf en bestuur en wordt door de directeur bij iedere bestuursvergadering op de hoogte gebracht 

van lopende zaken. 

 

 

.  

 

Flexibele krachten 

Op zaterdagen en zo nu en dan in de vakantieperiodes maken we ook gebruik van flexibele krachten. Over het algemeen zijn dat 

jongeren die wat willen bijverdienen. 

 

Arbo en veiligheid staan, met zoveel mensen aan het werk, natuurlijk hoog op de agenda. In november werd er weer een nieuwe 

RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) uitgevoerd door een veiligheidsdeskundige van de Arbodienst. De lopende RI&E dateerde van 

2012 en was met alle ontwikkelingen, met name in Amersfoort, toe aan een update. 

  

Figuur 3 De personeelsraad: Rita Bentink, Diana den Hertog en Teun Rook 
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Verzuim 

Het verzuimpercentage is 4,2% Dat is lager dan in 2016, toen het verzuim 4,4% was. Het is wel net iets 

hoger dan het landelijk verzuimcijfer 2017 (gemeten door het CBS), dat was nl. 4%. Opgemerkt kan 

worden dat het om een relatief laag aantal medewerkers in dienst gaat, één extra ziekmelding verhoogt 

dan al snel het percentage.  

 

Vrijwilligers 

De Kringloop geniet van een grote groep vaste, trouwe, vrijwilligers. In 2017 waren dat er maar liefst 189! Voor al onze betaalde 

medewerkers geldt dat zij zelfstandig werken en dat zij daarnaast ook stagiaires, mensen in re-integratietrajecten of andere 

leerwerkplekken helpen en begeleiden.  

Dat eerste geldt ook voor alle vrijwilligers en  een aantal van hen pakken daarnaast ook met volle inzet begeleidende  taken op.  

De oudste vrijwilligers zijn de 80 al gepasseerd en de jongsten zijn net 20. De vrijwilligers blijven over het algemeen lang verbonden 

aan de Kringloop en voelen zich zeer verantwoordelijk voor ‘hun’ stukje van het bedrijf.  

De Kringloop is enorm trots op al haar vrijwilligers en waardeert hun betrokkenheid, enthousiasme en  inzet heel erg! 

 

                  

 

Figuur 4 Uit waardering zo nu en dan met alle vrijwilligers en medewerkers iets leuks doen
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Aan het woord… 

 

 

“Kansjaar biedt vijf werkzoekenden met een bijstandsuitkering een werkervaringsplek  

aan voor maximaal één jaar. Tijdens dit jaar krijgen zij de kans om werkervaring op te  

doen op verschillende afdelingen van het Kringloopcentrum. In de praktijk blijkt dat  

een baan vinden vanuit een betaalde werksituatie veel makkelijker is dan vanuit een  

uitkering. Het WerkgeversServicepunt (WSP) coacht de kanshebbers bij het solliciteren.  

Wij zien dat de deelnemers door het opdoen van werkervaring en begeleiding vanuit  

het WSP, groeien op het gebied van werkhouding en ervaring. Ze vergroten daarmee de  

kans door te stromen naar betaald werk en daar is ‘t om te doen!”  

(Jeannet Bijker, WerkgeverServicepunt gemeente Amersfoort) 

 
 

 
 
 

 

 

“Ik werk nu 2,5 jaar als vrijwilliger op de boekenafdeling. Ik probeer te kijken als een klant met als  

doel de klanten te bewegen bewuster naar boeken te kijken en daardoor een andere keuze te maken.  

Je brengt de klanten in contact met andere boeken dan het boek waarvoor ze kwamen. Je brengt de 

mensen op ideeën door het aanbod anders te presenteren. Zo zijn we vorig jaar begonnen met de 

thematafels, we merken dat dat werkt. Je brengt mensen op een idee, mensen zijn dan ook 

geïnteresseerd in andere boeken! (Willem, vrijwilliger boekenafdeling) 

 
 

 

 

 

“Het aantal kilo’s spullen dat wij ophalen met onze vrachtwagens is toegenomen, dat geldt voor alle 

routes. In juni 2017 hebben we onze eerste Mercedes Sprinter  BE bakwagen in gebruik genomen. Met 

deze bakwagen kunnen wij veel meer kilo’s tegelijk ophalen bij onze klanten. Binnenkort komt er nog 

een BE bakwagen bij. Ons wagenpark bestaat dan uit twee BE bakwagens en twee B bakwagens 

waarvan één op gas.” (Erwin Stevens, hoofd Logistiek en Planning) 

 

 

 

 

“Ik werk bij de planning aan de telefoon. Samen met twee collega’s nemen wij per week gemiddeld  

450 telefoontjes aan van mensen die graag willen dat de kringloop langskomt om spullen te halen. En 

dan komen er ook nog eens via internet gemiddeld 60 verzoeken binnen om spulletjes op te halen. Dat, 

én niet te vergeten de bezorgafspraken, plannen wij allemaal in en we sturen dan onze vier vrachtauto’s  

vijf dagen in de week op pad.”(Hanneke van Dijkhuizen, planning) 
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K R I N G L O O P   A L S   W E R K -   E N   L E E R B E D R I J F 

Re-integratie  

Binnen het kringloopcentrum is veel te doen. Mensen kunnen meedoen met het verhuizen, het sorteren van 

goederen of boeken, het repareren of uit elkaar halen van fietsen of computers, eenvoudig recyclewerk, 

kassawerk, schoonmaakwerk, het bijvullen en op orde houden van de winkel, het labelen van kleding, het helpen van 

klanten in de servicebalie of aan de telefoon, het bedienen in de koffiehoek, etc. Dat alles maakt het mogelijk om verschillende mensen 

in een doelgericht traject te laten meedoen met als doel zich te verbeteren. Om dat beter te kunnen waarmaken, zijn er twee vaste 

medewerkers opgeleid als Jobcoach en zijn we dit jaar ook gestart met een interne cursus over het begeleiden. 

 

Natuurlijk zien we graag dat mensen na een traject een betaalde baan vinden. Toch is dat vaak niet het geval: vaker is het zo dat 

mensen wel een stap verder komen; ze zitten bijvoorbeeld niet meer eenzaam thuis, maar gaan een paar keer per week de deur uit om 

zinvol samen te werken met collega’s. 

 

Dagbesteding 

Het Kringloopcentrum heeft het afgelopen jaar ook meegedaan met de gemeentelijke aanbesteding om dagbesteding te mogen 

aanbieden. Dat gebeurde al wel, maar dat doen we nu structureel en meer. Voor de mensen die hier komen voor dagbesteding, is het 

Kringloopcentrum als het ware de zorgboerderij waarbij meedoen, begeleiding en haalbare ontwikkeling op de voorgrond staan. 

 

Reclassering 

Al decennia lang werken er mensen mee binnen het Kringloopcentrum om een taakstraf te volbrengen. In 2017 ging dat om 3.825 uren 

aan werk. Een klein aantal uren door jongeren tot 18 jaar, de rest door volwassenen. 
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Stagiaires 

Sinds jaar en dag lopen mensen stage bij de kringloop. Dat kunnen individuele stages van één dag tot een half jaar of een heel 

cursusjaar zijn en ook stages op alle niveaus en voor diverse opleidingen. Kortom of het nu een maatschappelijke stage van een 

dagdeel van een middelbare scholier is, of een intensieve afstudeerstage voor een HBO-opleiding; we bieden een scala aan 

mogelijkheden en (al dan niet individuele) begeleiding. 

 

Bijzonder project van het ROC Midden Nederland 

Bijzonder in 2017 was een nieuw groter project in samenwerking met ROC Midden Nederland. Een hele klas  

leerlingen mét hun docent van de Opleiding Servicemedewerker Niveau 2, ging iedere dinsdag bij de kringloop aan het werk. Eigenlijk 

verplaatste het hele onderwijs zich voor een groep van 18 leerlingen met een  

docent naar de  Zwaaikom. Eén van de medewerkers uit de winkel was vanuit de Kringloop de vaste  

stage begeleider van de leerlingen. De leerlingen rouleerden, zo kregen ze de kans om mee te draaien en  

praktijkervaring op te doen op diverse plekken. Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden wordt als stagebedrijf hoog gewaardeerd, 

evenals de zorgvuldige  en enthousiaste begeleiding door een vaste medewerker van de Kringloop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 Opleiding Servicemedewerker Niveau 2 ROC Midden NL:  kennismaking bij aanvang cursusjaar.  
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Aan het woord… 

 

 
 

 
 

“De Kringloop Amersfoort Leusden is een goeie, sociale plek om te werken en te leren.  

Per jaar doen hier maximaal 18 leerlingen gedurende 27 weken werkervaring op.  

De leerlingen van het ROC Midden Nederland van de richting servicemedewerker  

Niveau 2, leren hier veel over het bedrijf en over zichzelf. Het is mooi om te zien hoe  

ze groeien in hun gedrag en vaardigheden!”  
(Wim Schouten docent, begeleiden werkplekleren ROC Midden Nederland) 

 

 
 

 
 

 
 

“Vanuit mijn opleiding Verkoop & Retail ben ik aan dit stageadres gekomen, ze hadden goeie 

verhalen terug gekregen over de Kringloop als stageplek. Ik leer veel over het Kringloopbedrijf en 

word goed begeleid. Van huis uit ben ik niet opgegroeid met kringloopspullen maar hier zie ik wat 

voor een goeie spullen het allemaal zijn en alles wordt gecontroleerd voordat het in de winkel komt. 

Ik weet zeker dat als ik over een paar jaar op kamers ga, dat ik de spullen die ik nodig heb bij de 

Kringloop ga kopen!”  
(Sebastiaan van Holst, stagiair MBO Verkoop & Retail) 

 

 
 

 
 

 
 

“Ik werk nu ruim een half jaar bij de Kringloop op een Kansjaarplek. De begeleiding die ik krijg vanuit 

de gemeente kan ik bij de Kringloop in de praktijk brengen. Ik weet nu ook veel beter hoe ik me 

moet presenteren bij sollicitatiegesprekken. En het werkt; ik heb een baan gevonden buiten de 

Kringloop in iets waar ik heel goed in ben; verbinding maken met mensen. Ik ga werken in de 

catering en horeca! Het mooiste van de Kringloop is dat iedereen gelijk wordt behandeld: betaalde 

krachten, vrijwilligers, taakstraffers en kansjaarders, dat heb ik nooit meegemaakt in een bedrijf. 

Wat ik in de winkel hier heel leuk vind om te zien is als oude mensen hier ouderwetse spulletjes weer 

terugvinden, dan zijn ze zo blij!” (Nuoi Vo, medewerker winkel, kansjaarder) 

 
 

 

 
 

 

 

 

“Meedoen, dat is waar het steeds om draait. Veel mensen, of ze nu vrijwilliger zijn of in een re-

integratietraject zitten, lijken er van op te knappen. Het gebeurt zelfs regelmatig dan mensen die 

binnen het Kringloopcentrum een taakstraf vervullen komen vertellen dat het ze eigenlijk heel goed 

doet om een periode mee te werken.”  
(Joost Storm, Stafmedewerker Meedoen) 
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S P U L L E N  

        
 

Spullen komen de kringloop binnen en verlaten gelukkig ook het pand in Amersfoort en Leusden weer. Tafels, stoelen,  

banken, boeken, CD’s, lepels, vorken, messen, vaasjes, beschuitbussen, tennisrackets, eierkokers, gordijnen, gieters,  

tin, placemats, buikspierapparaten, fietsen, speelgoed, spelletjes, kleden, lepelsetjes, gebaksvorkjes, hoeden en petten  

en dameskorsetten, tassen, golfsets, wastafels, dakramen, knoopjes, lampen, babybadjes…… En niet te vergeten  

gebruikte textiel, waarvan in het textielatelier nieuwe Ekstertassen en Restyle artikelen worden gemaakt. 

In 2017 werd 3.425.000 kilo aan spullen ingebracht. Ook de medewerkers van de Kringloop staan nog vaak versteld van de 

hoeveelheid, maar ook van de goede kwaliteit van de spullen! 

 

Kilo’s goederen x 1000, 

winkel in 

2017 2016  

Amersfoort 2.861 2.792 Al deze spullen worden door mensen bij ons gebracht of worden door 

ons opgehaald. We hebben vier vrachtwagens die vijf dagen per week 

elk twee ritten maken. Daarmee doen zij ongeveer 240 adressen per 

week aan. En dan zijn er nog de kledingbakken, 17 in Leusden en 38 

in Amersfoort en de inbrengpunten bij de milieustations. 

Leusden 537 528 

overig 27 36 

Totaal 3.425 3.356 

Tabel 4  Hoeveelheid ingebrachte goederen 

Kilo’s goederen x 1000, 

winkel uit 

2017 2016  

Verkocht in de winkel 10.478 10.491 Het percentage hergebruik hebben we op peil kunnen houden ondanks 

de steeds grotere stroom goederen. Het aandeel goederen verkocht in 

de winkel (levensduurverlenging) is rond de 65%. 
Verwerkt textiel 899 851 

recyclestromen 758 736 

Totaal 3.135 3.078 

Percentage hergebruik 91,5% 91,7% 

Tabel 5  Hoeveelheid goederen die de winkel verlaat 

 285.000 kilo per maand, 65.000 kilo per week, 11.000 kilo per werkdag! 
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Nog meer spullen die goed terecht komen 

In 2017 werkte de Kringloop ook mee aan o.a.: festivals zoals Lepeltje Lepeltje, Into The Woods, Spoffin, 

Festifoort, sociale buurtinitiatieven zoals Proef Kruiskamp, de Amersfoortse introductiedag voor studenten in 

de Flint, de Open dag van Scholen in de Kunst en culturele evenementen zoals de Nacht van de Literatuur in 

het Eemhuis. De spullen worden kosteloos  beschikbaar gesteld, alleen soms een vergoeding voor vervoerskosten. 

We ondersteunen immers graag lokale  sociaal maatschappelijke of culturele initiatieven.  

In dit jaarverslag laten we iemand uit de Ouderraad van ’t Atrium aan het woord. Ieder jaar richten we op hun verzoek tijdens het 

eindexamen een klaslokaal in als gezellige huiskamer. Hier kunnen de leerlingen vlak voor of na hun examen even rustig zitten in een 

prettige omgeving.  

En wist u dit eigenlijk ook? Onze medewerkers drinken vele kopjes koffie in de kantine. Al het koffiedrab dat dagelijks overblijft van al 

die kopjes koffie, leveren ook wij in bij De War2. Zij kweken er weer eetbare paddenstoelen op…  

  

                                                           
2 De War is een broedplek voor onderzoek, kunst, techniek en duurzaamheid  in Amersfoort . 

Figuur 6  De kringloop richt het terrein van foodfestival Lepeltje Lepeltje mee in.

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjglYv4zZPaAhXEb1AKHaAXBJsQjRx6BAgAEAU&url=http://lepeltje-lepeltje.com/&psig=AOvVaw0666Xy441kDI2LDqZnDVpv&ust=1522484138359914
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Aan het woord…  

 

 

 

 

 

 

 

 

In al die jaren dat ik hier werk heb ik al zo veel spullen voorbij zien komen. ‘Gewone’  

dingen zoals tafels, stoelen, boeken, servies. Maar ook wel dingen die je bijblijven,  

in positieve, soms in minder positieve zin… Zo kwam er eens een keer een vrieskist  

binnen. Dat is op zich niet bijzonder, maar hier zat de inhoud er nog in. Ook kwam er eens een 

origineel schilderij van Herman Brood binnen… Was snel weg! Laatst kwam er een meneer, was een 

afdakje aan het bouwen voor openhaardhout en had acht dakpannen nodig. Hij vond bij de 

Bouwkringloop KLUS precies het aantal dakpannen dat hij nodig had. 
(Rob van der Bank, 1e medewerker winkel Kringloop Amersfoort)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De examenkandidaten van ‘t Atrium kunnen in een huiselijke sfeer zich voorbereiden op en napraten 

over hun examens. Lekker met een drankje en een koekje. Hiervoor is een huiskamer ingericht. 

Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden leverde vier banken, een tafel, een kleed en een lamp voor dit 

project. Fantastisch dat er op deze manier een goede samenwerking tot stand is gekomen. Het 

project wordt erg gewaardeerd door de studenten en we zijn het kringloopcentrum dan ook erg 

dankbaar voor de mogelijkheden”. 
(Patricia Dijker, Namens de Ouderraad ‘t Atrium)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We krijgen heel veel boeken binnen van mensen die hun boekenkast opruimen. Soms krijgen we 

echt zulke bijzondere dingen binnen, zo was er eens een Statenbijbel van ongeveer 300 jaar oud. En 

ook eens een 1e druk van een Kuifje. Dat is leuk voor de klant, die vindt dan echt een schat! En dat is 

het leuke van de Kringloop, dat schatgraven, niet precies weten waar je mee thuis komt!”  

(Laurent, medewerker boeken/muziekafdeling) 
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G E R E A L I S E E R D E   P R O J E C T E N   I N   2 0 1 7                        

Restyle      

Restyle startte in 2017 aan de Zwaaikom 29 in een aparte ruimte. Restyle verkoopt een kleine 

collectie exclusieve vintage   kledingstukken, maar ook fournituren, oude patronen, retro-stoffen 

en accessoires. Ook een deel van de collectie van Ekstertas, de Huislijnartikelen was er te koop 

en een collectie ‘upcycled’ kleding en feestartikelen. Alles handgemaakt in het textielatelier van 

ons kringloopcentrum. In 2018 wordt de verkoop van Restyle artikelen  ondergebracht bij de pop-up store Oud Nieuws. 

 

Pop-up Oud Nieuws 

Oud Nieuws is de Pop-up store van onze kringloop. In 2017 deed Oud Nieuws als rondreizend visitekaartje winkelcentrum Emiclaer (in 

Kattenbroek) aan en daarna ook enige maanden winkelcentrum Hamershof (in Leusden).  Begin 2018 keert Oud Nieuws weer terug 

naar de binnenstad van Amersfoort. 

 

Verbouwing en opening bouwkringloop KLUS       

In december is Bouwkringloop KLUS gestart. KLUS is een aparte afdeling met bouwmaterialen. Voordat de Bouwkringloop half 

december 2017 werd geopend, moest er behoorlijk wat winkelruimte bij komen. Gelukkig was het mogelijk om die extra ruimte te 

huren, het naastgelegen Zwaaikom 27. Het pand bood genoeg vierkante meters om het volledige magazijn, de inname- en 

sorteerafdeling én de recyclewerkplekken te verplaatsen en opnieuw in te richten. De bouwafdeling KLUS kwam op de plek van het 

oude magazijn, daarmee werd zowel het aantal werkplekken als ook het winkeloppervlak fors uitgebreid.  

We bouwden een prachtige servicebalie en in samenwerking met Studio Kartel bedachten we het hele concept van kleur en inrichting.   

 

Bouwkringloop KLUS is een pilot door Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden in samenwerking met de Bouwkringloop   

van Bas Slager en Gijsbert Jansen. De uitwerking van dit concept is tot stand gekomen mede dankzij het 

Toekomstfonds van de Gemeente Amersfoort. KLUS zelf echter wordt volledig gefinancierd door Kringloopcentrum 

Amersfoort-Leusden.  

 KLUS reduceert de afvalstroom op het gebied van bouwmaterialen en biedt ook weer nieuwe leerwerkplekken. 

https://www.kringloopamersfoortleusden.nl/winkelen/klus-de-bouwkringloop/
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De Fietswerkplaats         

We hebben nieuwe buren! De Fietswerkplaats van Ton Beckers heeft medio 2017 zijn intrek naast ons genomen, toen zij weg moesten 

uit hun werkplaats aan het Neptunusplein. De Fietswerkplaats is een zelfstandige onderneming die ruimte van ons huurt. En ook hier 

zijn sociale werkplekken en wordt hergebruik bevorderd door 2e hands fietsen op te knappen en te verkopen. Ook voor fietsreparatie  

kan men er uitstekend terecht.  

Meer informatie: http://defietswerkplaats.eu/  

 

 

 

 

  

Figuur 7 De Fietswerkplaats, vlak naast ingang van de kringloop 

http://defietswerkplaats.eu/
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F I N A N C I Ë L E   V E R A N T W O O R D I N G 

  

Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden 
1 financieel resultaat x € 1.000  2017 2016  

          

 omzet winkel amersfoort 1.353   1.316   

 omzet winkel leusden 366   369   

 omzet overige 765   810   

 kostprijs van de omzet -250   -273   

 bruto resultaat  2.234   2.222 

 personeelskosten 1.675   1.591   

 afschrijvingen 59   62   

 huisvestingskosten 414   379   

 rente (incl. hypotheek ) -29   32   

 overige kosten 195   177   

 resultaat eigen inspanningen  -80   -19 

          

 resultaat deelneming   71   52 

 resultaat in onze jaarrekening   -9   33 

2 verdeling van de winkelomzet x € 1.000  2017  2016  

  Amersfoort Leusden Amersfoort Leusden 

 huisraad 356 152 318 151 

 meubelen 190 40 184 43 

 boek/beeld/muziek 343 59 358 62 

 kleding 238 82 231 80 

 wit & bruingoed 146 32 152 31 

 koffiehoek 58   57   

 overige 22 1 16 2 

 totaal winkelomzet ex. btw 1.353 366 1.316 369 

 aantal betalende klanten 199.316 56.861 197.751 56.704 

 gemidd. omzet per klant 6,79 6,44 6,65 6,51 
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3. goederen x 1.000 kilo 2017 2016 

 Amersfoort 2.861   2.792   

 Leusden 537   528   

 overige  27   36   

 totaal kilo's inbreng  3.425   3.356   

 verkocht via winkel 1.478   1.491   

 verwerkt textiel 899   851   

 recyclestromen 758   736   

 totaal kilo's uitgaand 3.135   3.078   

 percentage hergebruik 91,5%   91,7%   

4. verwerkt textiel door Kringtex x 1000 kilo 2017 2016  

    %   % 

 winkelkleding A- kwaliteit 72 8,0 68 8,0 

 draagbare kleding overig 503 56,0 477 56,0 

 draagbare schoenen 36 4,0 34 4,0 

 herwinning grondstof ( wol, katoen, poets) 270 30,0 255 30,0 

 restafval nat & enkele schoenen 18 2,0 17 2,0 

 totaal verwerkt textiel 899 100,0 851 100,0 

5. alle medewerkers in 2017 2017 2016 

  aantal fte aantal fte 

 Dienstverband 41 37,4 40 36,5 

 Kansjaar (max.1 jaar met uitstroombegeleiding) 9 4,4 11 4,4 

 Vrijwilliger 189 41,6 174 36,6 

 Reїntegratie 34 6,4 60 6,9 

 dagbesteding/projecten 23 5,8 19 3,8 

 stages 82 5,7 70 5,2 

 taakstraf 86 2,3 78 2,4 

 totaal 464 103,6 452 95,8 

Tabel 6   Complete jaarrekening 2017 
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Keurmerk   KCAL heeft het keurmerk van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland  

KCAL is een Algemeen Nut Beogende Instelling: een stichting zonder winstoogmerk  

KCAL is een erkend leerbedrijf 
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