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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Wij laten 2018 weer achter ons. Het was een jaar dat de kringloopwinkels en het 
textielsorteercentrum als geheel succesvol waren. Succesvol betekent voor een 
kringloopwinkel dat er veel goederen, die dreigden te worden weggegooid, 
behouden blijven en met plezier door iemand worden gebruikt en het betekent 
dat er veel mensen zijn die met hart en ziel hun arbeid inzetten en ook dat 
meestal met veel plezier. 

Kringloopwinkels zijn een uitkomst voor degenen met een smalle beurs, maar al 
lang niet meer voor hen alleen; ook de snuffelaars naar iets bijzonders hebben 
de weg naar de kringloopwinkel gevonden. Dit feit en hetgeen erboven 
geschreven staat, rechtvaardigen het bestaan van deze sympathieke branche. 

Maar het is niet altijd eenvoudig om die rol te spelen; er zijn altijd wel beren op 
de weg. Zo is het in toenemende mate moeilijk om vrijwilligers te verlokken bij 
ons te komen werken. De nu verbeterende werkgelegenheid verklaart dat deels, 
maar ook het feit dat het leven kennelijk ook andere verlokkingen kent dan 
vrijwilliger zijn. Veel maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, 
voelen dat probleem. Voor onze kringloopwinkel betekende dat wij steeds meer 
personeel in vaste dienst moesten aannemen, waardoor het kostenniveau en 
uiteindelijk de prijzen een opwaartse druk ondergaan. 

Er zijn ook zorgen over een gegarandeerde aanvoer van textiel in de toekomst. 
Het bestuur zoekt naar wegen om het succes van de textielverwerking en –
verkoop te kunnen voortzetten en dat zal zeker slagen. 

Maar, waar je ook bent, er zal altijd wel een moeilijkheid of een zorg zijn. De 
kern is, dat wij het goed hebben met zijn allen en dat het bestuur trots op u is. 
Maak er maar een prima 2019 van. 

 

Max Gras 
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Inleiding 

Tuk, mei 2019 

Geachte relatie, 

U heeft het op het voorblad gelezen. De drie filialen van de kringloopwinkel hebben in 
het afgelopen jaar 1.780 158 kg huishoudelijke goederen ingenomen. Wat betekent dit?  
Het betekent een stijging van 14.35 % vergeleken met het jaar 2017.  
 
Het betekent dat de inwoners van Steenwijkerland de 
goederen onze winkels gunnen. Maar ook over de 
gemeente- grenzen heen. Dit was heel duidelijk te merken 
na het uitzenden van de Tv-serie ‘Het succes van de 
kringloopwinkels’ van de VPRO, uitgezonden eind 
december 2017 én de herhaling in december 2018.  
Onze kringloopwinkel had een hoofdrol in deze. Na een 
extreem druk begin van het jaar bleven de klanten ook de 
volgende maanden in grote aantallen komen. Door de 
film zijn zij enerzijds nieuwsgierig geworden en hebben 
zij anderzijds een ander beeld van een kringloopwinkel 
gekregen. Ook de blik achter de coulissen wekte hun 
interesse. Vaak werd de opmerking geplaatst: “Zo zou 
Nederland moeten zijn.” Dit is voor ons een groot 
compliment en tegelijk stimulans om door te gaan op 
deze weg.  
 
Als eerste aandacht voor de Ladder van Lansink. Dit is 
een standaard op het gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd naar de 
Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor 
deze werkwijze indiende. 
Alle treden, behalve verbranden, vinden ook in de kringloopwinkel hun toepassing. 
Hoe werkt dit grote aanbod van goederen intern op onze organisatie? 

Hergebruik 
Dit is natuurlijk de grootste trede. De spullen weer voor hergebruik in de verkoop 
brengen. Er zijn dagen dat er zoveel goederen binnenkomen dat het magazijn in heel 
korte tijd overvol raakt. Dan moeten alle hens aan dek om deze stroom te verwerken.  
Doorstromen is belangrijk voor de effectiviteit.  
Elektra wordt gecontroleerd, meubelen worden opgeknapt, kleine reparaties aan 
kleding uitgevoerd zodat deze artikelen ook weer voor verkoop in de winkel kunnen.  
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Daarnaast moet alles geprijsd worden. Dit gaat net als in een gewone winkel –voorzien 
van barcodes of beveiligingstags. Geen eenvoudige klus! Heel hard werken! En zonder 
de vrijwilligers kunnen wij dit werk niet doen.  
Hierbij niet te vergeten de vaste medewerkers die ervoor zorgen dat alles in de winkel 
reilt en zeilt.  
 
Recyclen  
De goederen die niet meer te verkopen zijn worden bekeken op de mogelijkheid van 
demontage en recycling. Bijvoorbeeld: metalen onderdelen eruit monteren, de Cd’s 
apart van de hartplastik hoezen en de papieren labels aan een recyclingbedrijf 
aanbieden, bruikbare houtonderdelen te koop aanbieden. 
Afgedankte elektronische apparaten en energiezuinige verlichting in de Wecycle 
container, papier en karton in de desbetreffende container. 
Het vinden van nieuwe afzetmogelijkheden voor recyclebaar materiaal, vraagt om 
speurwerk op de markt. 
Men zou kunnen zeggen, ‘wat goed dat er zoveel naar de kringloopwinkel gebracht 
wordt’. Dit is de ene kant. De andere kant laat ook de overvloed van bezit zien. Men 
heeft veel, kan veel missen, maar is ook snel bereid tot nieuw aankoop. Wel of niet in 
de kringloopwinkel.  
Vooral bij kleding ontstaat een probleem. Veel ingebrachte kleding kunnen wij 
verkopen. De klanten komen graag naar onze kledingafdeling.  
Maar wat te doen met de kleding die niet meer te verkopen is? 
Goedkope kleding van de grote winkelketen belanden vaak in de kledingcontainer 
omdat ze niet meer aan de wensen van de drager voldoen. Geen pasvorm meer, geen 
kleur, niet meer in de mode.  
Maar juist deze textiel brengt problemen met zich mee. In deze kleding zijn diverse 
weefsels verwerkt. De verschillende grondstoffen zijn er niet goed of überhaupt niet te 
scheiden. Dus wordt ook de afzetmarkt beperkter en landt zo menig kilo in de 
verbrandingsoven. Een groot probleem voor de maatschappij en voor alle 
kringloopwinkels.  
 
Afvoer 
Wij merken dat bij de ingeleverde goederen steeds meer spullen zijn die eigenlijk niet 
naar de kringloopwinkel gebracht zouden moeten worden. Door de hoge werkdruk bij 
de inname is het niet altijd mogelijk om de goederen te controleren. Daardoor stijgt het 
aantal kilo’s dat wij moeten afvoeren en daardoor zijn de kosten voor ons duidelijk 
gestegen.  
Maar hoe dan ook, zo min mogelijk afvoeren blijft ons streven. 
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Preventie 
Preventie moet meer aandacht krijgen. Dit moet op alle fronten gebeuren. Een 
belangrijke taak voor de overheid en de gemeenten. De scholen, beginnend bij de aller 
jongsten, en de ouders moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. 
De wereld van morgen, de wereld van de volgende generatie, begint nu. 
Wij, als kringloopwinkel, doen er alles aan om een aandeel hieraan te leveren. De vele 
vrijwilligers zijn onze ambassadeurs. Door onze instelling open te stellen voor 
geïnteresseerden willen wij een bijdrage leveren aan de bewustwording.  
Wij zijn een erkend leerbedrijf en door jongeren een stageplaats aan te bieden, willen 
wij de kennis over milieu en de gevolgen van te veel consumptie, in haar brede 
betekenis, verruimen.  
 
Dank aan alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en betaalde krachten voor hun 
dagelijkse inzet. 
 
Dank aan al onze klanten, die door spullen te brengen maar ook te kopen, meehelpen 
dat heel veel goederen niet op de vuilnisberg belanden,. 
 
Dank aan de gemeente en de ROVA die ons ondersteunen en meedenken. 
 
Dank aan de BKN die ons kennis en brede informatie leveren. Zij ondersteunen ons 
erbij om het keurmerk te verwerven.  
 
 

 
Dit was in 2018 goed voor mens en milieu. 

  
 
 
 
 
Christel Schuuring-Kretzschmar, secretaris 
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De Mens 

Er moeten meer goederen verwerkt worden. 
Er komen meer klanten in onze winkel. 

Er worden meer boedelruimingen gedaan. 
Er worden meer spullen vervoerd. 

 
U ziet het al. Er moet meer werk verricht worden en dit vraagt om meer medewerkers. 
Alle medewerkers ervaren een hoge werkdruk. Om vrijwilligers te werven is er in  
2018 met behulp van een marketingbureau een gerichte wervingscampagne gelanceerd. 
Dit heeft enkele nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Maar dit is bij lange na niet voldoende 
om ruim in het personeel te zitten. 
Wij blijven werven. 
Vanuit de participatiewet kunnen mensen bij ons een bijdrage leveren voor de 
samenleving. Voor hen is dit eveneens een mogelijkheid om vakvaardigheden te 
verwerven. Dus meer kansen op de arbeidsmarkt. Voor nieuwkomers biedt het werken 
in de kringloopwinkel mogelijkheden voor het leren van de Nederlandse taal, het 
ontdekken van talenten en vaardigheden. Waardoor óók deze groep medewerkers meer 
kansen op de arbeidsmarkt krijgt en het ten goede komt voor hun inburgering.  
 
In 2018 waren in de winkel in Tuk volgend aantal personen aan het werk. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behalve bij de betaalde medewerkers is het een komen en gaan. Nieuwe medewerkers 
zijn natuurlijk altijd welkom. Wij proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden.  
Dat lukt niet altijd door de werkdruk van ons bedrijf en de casus van de individuele 
medewerker.  

Betaalde medewerkers 
Tuk 

15  personen 

IGSD 21  personen aangemeld 
IGSD   3  personen niet komen opdagen 
IGSD 21  personen afscheid genomen 
UWV   9  personen aangemeld  
UWV    5 personen afscheid genomen 
Schoolstages 17  leerlingen voor een langere of       

     korte stage 
Reclassering   2  personen 
Vrijwilligers  21  personen 
Vrijwilligers  14  personen afscheid genomen 
Andere organisaties     6 aangemeld en gekomen 
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De vertrekkende medewerker laat natuurlijk een lege plek achter, die niet altijd direct 
kan worden opgevuld. Een betaalde baan voor iemand die ervaring bij ons heeft 
opgedaan, is ook ons streven.  
Het intensiever begeleiden door de organisaties en een beter overleg rond overplaatsing 
zou een effectieve bijdrage zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steenwijk (31-12-2018) 

   Betaalde  man 6 
medewerkers vrouw 9 

   Vrijwilligers man 40 

 
vrouw 63 

   Stagiaires man 7 

 
vrouw 12 

   Totaal man 53 

 
vrouw 84 

  
137 
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U kunt ons ondersteunen 
 
Nu u het jaarverslag toch aan het lezen bent, willen wij van de gelegenheid gebruik 
maken en uw medewerking vragen. Misschien zijn er in uw omgeving of 
kennissenkring mensen die u kunt attenderen op onze winkel in Steenwijk en 
Vollenhove. 
 
Men ontmoet nieuwe mensen.  
Men is voor een belangrijke zaak bezig – namelijk het milieu. 
Men kan eigen kennis en ervaring inzetten. 
En daarnaast is het plezierig en er wordt ook veel gelachen. 
Veel complimenten van de klanten als waardering. 
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Overige werkzaamheden in onze kringloopwinkel? 

Naast de activiteiten voor de klanten geven wij veel informatie over milieu, participatie 
en de kringloopwinkel. Verzorgen wij rondleidingen en ontvangen wij geïnteresseerde 
groepen. Wij leggen contacten met andere bedrijven en wordt het personeel 
bijgeschoold. Dit alles vraagt om arbeidsinzet van iedereen en moet in het dagelijkse 
gebeuren ingepast worden. 
Hier enkele voorbeelden:  
Informatie verstrekken en contacten leggen/onderhouden 
Informatie aan studenten over participatiewet en de bijstand 
Bezoek opening van bedrijf 2x 
Bezoek van en aan collega’s kringloopwinkels 
Samenwerking met de ST. Present 
Rondleiding RTSC 3x 
Bezoek politieke fractie 
Rondleiding door de kringloopwinkel 7x  
High tea verzorgd 4x 
Bezoek van personen namens een organisatie: 6x 
Bezoek kledingsorteerder Tilburg 
Bezoek Business Club Steenwijkerland 3x 
Bezoek  i.h.k.v. Prinsjesdag  
 
Voor eigen bedrijf 
BHV verzorgt aan 19 personen  
Nieuw kassasysteem geïntroduceerd 
Overleg met de gemeente 2x 
Project duurzaamheid bezocht 
Vrijwilligerscampagne opgezet 
Bezoek aan BKN bijeenkomsten 6x 
ROVA op bezoek 1x 
Bezoek aan ROVA, wat gebeurt er met ons afval? 
Nieuwe accountant gecontacteerd 
Afspraak met Taal- en rekenpunt 
Schenking van stoffen aan studenten Minerva, retour: filmpje om vrijwilliger te worden 
“De telefoniste” ingeschakeld voor het telefonisch ontvangen van klanten en inplannen  
  
U ziet het, ons bedrijf is meer dan alleen een winkel waar de goederen in- en 
uitgaan. 
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Het milieu 

U hebt al het een en ander in de inleiding gelezen.  

Hier de getallen van de verwerkte kg.  

 

 

2018 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

Steenwijk  2018 
   Totaal (kg) 
Inname   
Goedzooi 808.558 
    
Elektr(on)ische 
apparaten 116.606 
    
Textiel 126.129 
    
Totaal 1.051.293 
 
Afvoer   
Grofvuil 90.047 
Textiel 2.963 
Papier, gemeente 0 
Papier, eigen 63.552 
Metaal 23.351 
Hout 87.290 
Keramiek 6.502 
Elektr(on)ische 
apparaten 54.365 
Overig; te weten, 
frituurvet 6.007 
Plastics 7.305 
    
Totaal Kringloop 1.392.676 

 
 

Subtotaal hergebruik 1.302.629 

   
  Subtotaal afval 90.047 

  
 

Scheidingspercentage 94% 
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Vergelijking met 2017 

De stijgingen zijn duidelijk te zien 

 

 

 

 

Andere filialen zie daar. 
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Regionaal Textiel Sorteer Centrum – RTSC 

Het sorteercentrum is onderdeel van Kringloopwinkels Steenwijk e.o. 

Ontstaan in 2015, met als partners IGSD Steenwijkerland/Westerveld, afvalverwerker 
ROVA, gemeente Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Staphorst. Samen 
hebben we invulling gegeven aan de doelstellingen van de Participatiewet. (SDG 17, zie 
hieronder) Tegelijkertijd zijn daar vijf duurzame doelstellingen (SDG’s) van de VN aan 
verbonden.  

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn 
SDG 5: Gendergelijkheid 

SDG 10: Ongelijkheid verminderen 
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken. 
 
Kringloopwinkel Steenwijk heeft hiervoor een textielsorteercentrum ingericht met 
werkplekken voor 70 personen om 10.000 kg textiel per week te sorteren en te 
verwerken. Cliënten van de IGSD Steenwijkerland-Westerveld kunnen gebruik maken 
van de faciliteiten van het RTSC. Het opdoen van arbeidsritme en basis 
werknemersvaardigheden als doel. Het middel is het textiel dit ingezameld wordt in de 
ondergrondse textielcontainers in de deelnemende gemeenten. 

Het sorteercentrum bevoorraadt twee kringloopwinkels en verkoopt daarnaast nog een 
groot deel aan een andere partij.  

 

De werkzaamheden  
 

In het sorteercentrum wordt er wekelijks ongeveer 10.000 kilo textiel uitgepakt en 
gesorteerd. Dit textiel wordt aangeleverd vanuit de ondergrondse textielcontainers uit 
de vier deelnemende gemeenten. 

Onze medewerkers sorteren kleding en ander textiel op winkelkwaliteit. Met andere 
woorden: kleding en textiel die goed verkoopbaar zijn in onze twee winkels worden 
uitgesorteerd. Wat over blijft wordt verhandeld binnen Nederland aan een TUV 
gecertificeerde bedrijf. 
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Iedereen verdient een kans op werk (SDG 3, 5 en 10) 
 

Door hier te werken komen de medewerkers in een normaal werk- en leefritme. Dit 
heeft vaak een positief effect op hun persoonlijke leven. Het zelfvertrouwen neemt toe 
en mensen voelen zich weer nuttig. Doordat men gewaardeerd wordt en 
zelfvertrouwen krijgt, neemt de kans toe dat op termijn regulier werk in beeld komt.  
Bovendien bieden we autochtone en allochtone (voornamelijk) vrouwen een kans én de 
mogelijkheid om zich in een sociale omgeving te ontplooien en te ontwikkelen. Met het 
sorteren van textiel werkt het RTSC aan circulair ondernemen met zo min mogelijk 
CO2 uitstoot omdat de kleding primair lokaal blijft. 

Wie werken er bij het sorteercentrum? 

 Peildatum 31 december 2018 

 

 

 

 

 

 

Deze groep bestaat uit 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mannen Autochtoon 
 

3 

Vrouwen 
 

Autochtoon 9 

Mannen 
 

Allochtoon 9 

Vrouwen 
 

Allochtoon              21 

Vrijwilligers (zonder uitkering)  3 

Statushouders (vijf uit Zwartewaterland) 14 

Allochtoon > 5 jaar in NL en/of NL nationaliteit 11 

Jongerenloket  6 

Autochtoon  6 

Regulier loondienst  2 
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Naast het bieden van een veilige werkplek biedt het sorteercentrum taallessen aan 
vanuit Stichting Lezen en Schrijven. Wekelijks worden hier door twee vrijwilligers van 
Taalpunt, in groepjes, conversatielessen gegeven. Het uitbreiden van de woordenschat 
is tevens een onderdeel van de taallessen. 

Vanuit de IGSD is er twee keer per week een tolk aanwezig. Vooral bij intake-
gesprekken wordt van zijn kwaliteiten gebruik gemaakt. 
Tevens is een jobcoach aangesteld vanuit de IGSD om de medewerkers te begeleiden 
naar (uiteindelijk) regulier werk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van taakkaarten om 
competenties en vaardigheden vast te leggen en te gebruiken bij verdere 
ontwikkelingen. 

 

Waarom is het RTSC belangrijk? 
 

• Elke dag is anders: In het textiel vinden we altijd wel iets verrassends. 

• Het is overzichtelijk: Alle werkplekken zijn zo gesitueerd dat iedereen zich 
prettig voelt. 

• Het werk is gestructureerd: Het werk is duidelijk en volgens altijd dezelfde 
structuur. 

• Het is een sociale ontmoetingsplek: het sorteercentrum is een fijne plek om te 
zijn en te werken. Medewerkers krijgen weer sociale contacten en breiden hun 
netwerk uit. 

• Iedereen is gelijk: Er werken zeven nationaliteiten met verschillende etnische 
achtergronden. In het sorteercentrum wordt in harmonie gewerkt. 

 

Het sorteercentrum en haar ontwikkeling 

Het RTSC denkt na over de toekomst. Om minder CO2 uitstoot te produceren is er 
gekeken naar de mogelijkheden voor zonne-energie. In de zomer van 2018 heeft het 
sorteercentrum t.b.v. de zonnepanelen een nieuw geïsoleerd dak gekregen. Het 
bestaande dak was voorzien van asbestplaten. De sanering heeft bijna twee maanden 
geduurd. Gedurende deze periode is het sorteercentrum tijdelijk verhuisd naar een 
pand aan de Tukseweg in Steenwijk. Het plaatsen van de zonnepanelen zal in 2019 
plaatsvinden. 

Tevens is het gehele buitenterrein voorzien van betonplaten en is er een extra  
overheaddeur geplaatst t.b.v. het logistieke gedeelte voor de kringloopwinkels. 
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De kringloopwinkel heeft geïnvesteerd in een nieuwe heftruck, in een beter 
verwarming- en verlichtingssysteem (LED) en zijn de kantoren vernieuwd.  

Dit alles heeft bijgedragen aan betere werkomstandigheden op alle terreinen.  
 

Hoeveel is er verwerkt? 

In 2018 is er 653.087 kilo (2017: 615.000 kg) textiel verwerkt.  

 

 

 

 

 

 

                   

Dit is een stijging van 6,2%. 

                        Dit is onder te verdelen in de volgende categorieën 

Winkelkwaliteit  8 % 

2e keus  30 % 

Restafval   6 % 

Overig  4 % (Verband Afrika, oud papier, Goedzooi) 

 
Door het enorme tekort aan medewerkers moest er 52% van het origineel 
doorverkocht worden.  

 
In 2017 was er ook al een tekort aan medewerkers toen was het 40% dat moest 
doorverkocht worden.  

 

 

 

Rova aandeel 
Inbreng uit de ondergrondse container 

 79 % 

KLW aandeel 
Inbreng door particulieren bij onze 
twee winkels 
 

 

  21% 
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Missie voor de toekomst (SDG 12) 

Het textiel dat het sorteercentrum bereikt zit aan het einde van de lineaire productie 
van kleding, gordijnen, kussens, beddengoed etc. Bij rondleidingen, publicaties en 
spreekbeurten worden mensen bewust gemaakt van de hoeveelheden goederen en 
textiel die weg gedaan worden. Tevens laten de Kringloopwinkels zien hoe producten 
opnieuw gebruikt kunnen worden.  

Het sorteercentrum wil een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire 
economie. Met andere woorden de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te 
maximaliseren en weggooien te minimaliseren. 

Dit kan alleen door samen te werken met organisaties als Rova, IGSD en gemeenten. 
Samen kom je uiteindelijk tot meer én betere oplossingen. Het verduurzamen van onze 
samenleving is een doel dat het RTSC in de komende jaren wil nastreven en uitdragen 
volgens de Sustainable Development Goals (SDG 12) van de VN, uitgedrukt in de zes 
R’s. 

 

De cyclus van de R’s kunnen opgesplitst worden in ‘afvalvermijding’ en 
‘afvalmanagement’. Het RTSC werkt op het snijvlak van vermijding en management, 
re-use, repair en recycle. 
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Het nieuwe dak en het nieuwe verwarming- en verlichtingssysteem (LED) 
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Vollenhove 

 

Vollenhove 

 

 

 

 

 

In Vollenhove wordt er op dezelfde wijze invulling gegeven, weliswaar op kleinere 
schaal, aan de ladder van Lansink (fig.1).  

Dat wordt een steeds moeilijkere opgave 
gezien de hoeveelheid goederen die bij de 
Kringloopwinkels wordt ingeleverd. Dat 
is een branche breed fenomeen. Veel 
activiteiten en maatregelen zijn dan ook 
vanuit dat gegeven ingezet en genomen. 
Allereerst gaan de Kringloopwinkels voor 
hergebruik, mocht dat na enige 
tijd niet lukken dan worden 
producten zoveel als mogelijk gesorteerd naar monostromen, zoveel als mogelijk naar 
één materiaal soort.  

Vanuit de aanlevering van die enorme hoeveelheid goederen neemt ook de druk op de 
medewerkers van de Kringloopwinkel toe. Naast ons hoofd winkel is nu ook een 
magazijnmeester aangenomen. De Kringloopwinkels kunnen heel precies aangeven wat 
zij aan goederen van de maatschappij ontvangen omdat alles gewogen wordt wat 
binnen gebracht wordt. Daarnaast probeert de Kringloopwinkel maatregelen te nemen 
om de bevolking zoveel als mogelijk te ontzorgen betreffende het milieu. Daartoe is er 
een Wecycle container aangevraagd en deze voldoet ruim aan de behoefte die er leeft 
om elektrische en elektronische apparaten verantwoord af te voeren.  

Figuur 1 Ladder van Lansink 



 
Jaarverslag 2018 Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. 

 

Figuur 2 Voorbeeld van apparaten welke ook in de Wecycle 
container afgevoerd mogen worden 

 

 

Het hoofd van de winkel mocht op 5 december aan één 
van de winnaars van de Wecycle kleurwedstrijd een mooie 
prijs uitreiken.  

 

 

Zoals eerder gememoreerd worden er veel spullen aan de Kringloopwinkels gegund. 
Om aan onze hergebruik doelstelling te voldoen, 95% van alles wat aangeleverd wordt, 
zijn er veel acties opgezet om artikelen en materialen wéér te gebruiken. We sloten aan 
bij acties voor Valentijn, Pasen, Vader en Moederdag, de Havendagen en Black Friday, 
die bij de kringloopwinkels vanzelf een Green Friday wordt, en de Kerst. Eén zondag 
in het jaar gaan de Kringloopwinkels Steenwijk/Vollenhove open, de laatste zondag in 
november. 

Soms worden er artikelen aangeleverd die de ‘(bijna) 
nieuw status’ niet verlaten. Zo mooi is het speelgoed 
en zijn andere artikelen nog zo goed dat ze in 
aanmerking komen voor de “Schatkamer van 
Sinterklaas”, voor een kleine prijs prachtige cadeaus. 

 

De Kringloopwinkels investeren in hun medewerkers. 
Activiteiten en cursussen worden aangeboden opdat deelneming aan de maatschappij 
en of de kans op werk wordt vergroot.  
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Het gevoel van ‘samen’ wordt gestimuleerd met samen eten en aandacht aan 
verjaardagen. Gelegenheden zoals samen het Nieuwe Jaar vieren en samen eten ter 
voorbereiding van activiteiten zoals de Kerstkoopzondag. Bij de oprichting van de 
Kringloopwinkels is bepaald dat vrijwillige medewerkers hun stem mogen laten gelden 
in gevraagde en ongevraagde adviezen t.a.v. het beleid. Daarnaast worden er door deze 
zelfde medewerkers Goede Doelen (2) bepaald, de uitverkoren doelen zijn altijd 
bijzonder blij met de steun die zij vanuit Vollenhove ervaren. Zie ook verderop in dit 
jaarverslag bij Goede Doelen. 

Méér dan officieel nodig worden medewerkers ingewijd in de BedrijfsHulpVerlening 
(BHV). Wat te doen bij calamiteiten?! 

Medewerkers worden opgeleid tot taalcoach, de kringloopwinkels zijn een mooie leer-, 
werkplek voor mensen met een migratieachtergrond; op een vriendelijke wijze wordt 
ervaren hoe de Nederlandse samenleving kan werken.  

Eén van de aspecten v.w.b. onze samenleving is afvalverwerking. Medewerkers die 
gebruik maken van de Participatiewet, maken gebruik van de kwijtscheldingsregeling 
afvalstoffen van de gemeente Steenwijkerland. Daartoe ervaren zij geen financiële 
prikkel om afval te scheiden en hebben ook geen idee wat er met het afval gebeurt 
nadat het in de vuilcontainer belandt. De ROVA heeft de mogelijkheid geboden om 
haar terrein te bezoeken en te laten zien wat er met het afval gebeurt zodra het bij de 
ROVA is aangevoerd. 

Naast de BHV cursus hebben ook een aantal medewerkers een heftruckcursus gevolgd. 

De Kringloopwinkel heeft ook geïnvesteerd in een nieuw kassasysteem, doel was en is 
om de afhandeling makkelijker en 
sneller te laten verlopen. 
Tegelijkertijd wordt nauwkeuriger 
bijgehouden hoeveel van welke 
groep, bijvoorbeeld textiel of boeken 
verkocht wordt. Al in eerdere jaren 
is er geïnvesteerd in een weegbrug 
waarmee de ingekomen kilo’s goed 
bijgehouden worden waar nu in het 
kader van de benchmark ook 
aantallen tegenover komen te staan. 
Zo zijn er in totaal ruim 63730 
artikelen verkocht waaronder ruim 5820 boeken en ruim 16930 stuks textiel. 
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Hittegolf 

Té warm was het, de zomer van 2018, zorg voor onze medewerkers en zoals vroeger 
een tropenrooster en de al lang gewenste ventilatoren in het magazijn laten plaatsen. 

Samenwerking 

De kringloopwinkels zijn bij uitstek bedrijven waar een samenwerkingsbehoefte vanuit 
gaat. Scholen voor stages, St. Lezen en Schrijven voor taalondersteuning, St. JIJ, St. 
Present en Sociaal Werk de Kop, Triade, in wederzijdse ondersteuning voor mensen 
die het soms (heel) moeilijk hebben. 

 

De wereld gaat veranderen, hoe lang kunnen kringloopwinkels nog die enorme hoeveelheid 
spullen verwerken met zo weinig mensen? ……niet lang!  

 

U zult een verschuiving zien van de Ladder van Lansink naar de 6 R’s en circulaire 
ambachtscentra. 
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Hier de getallen van de verwerkte kg 

Vollenhove 2018  
  

 Totaal in kg 
 Inname: 

 Goedzooi                  57.322 
  

 Elektr(on)ische 
apparaten                    7.166 
  

 Textiel                 11.290 
      
Totaal                  75.778 
   
  
Afvoer:  
Grofvuil 10.684 
Textiel 1.388 
Papier, eigen 5.605 
Glas 1.240 
Metaal 4.672 
Hout 13.007 
Keramiek 1.996 
Elektr(on)ische 
apparaten 8.861 
Overig; te weten, 
frituurvet 346 
 Plastics 1.623 
   
Totaal Kringloop 125.199 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 
 

Subtotaal hergebruik 114.515 

   
Subtotaal afval 10.684 

  
 

Scheidingspercentage 90,7% 
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Goede Doelen 

Het doneren voor goede doelen is voor de stichting van zelfsprekend. De klanten 
gunnen ons de goederen en de medewerkers verwerken dit allemaal.  
De goede doelen worden door de medewerkers vanuit hun betrokkenheid bij een 
organisatie aangedragen. De voorkeur gaat naar lokale/regionale organisaties.  
De bedragen worden afgeleid van een bepaald percentage van het resultaat en variëren 
per jaar.  
Door het hele bedrag te spreiden konden deze keer meer organisaties een financiële 
bijdrage ontvangen.  
De cheques worden in februari 2019 uitgereikt.  

Kringloopwinkel Steenwijk in Tuk 

Een cheque van € 2500 hebben ontvangen 

 De Bijentuin Steenwijk, Tafelronde 93 
 Opvanghuis De Herberg Zwolle 
 Stichting Rusland Kinderhulp 

 

 

 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een cheque van € 1000 hebben ontvangen 
 
 Mantelzorg Steenwijkerland 
 Weverij De Weefplaats te Hemrik 
 Kleine Kerk Steenwijk Kunst & Cultuur 
 Stichting Steenwijks Ontzet 
 Oer Museum Diever 
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Daarnaast is er in 2018 een donatie gedaan aan de Christelijke muziekvereniging 
Crescendo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… en is er een cheque van  €500,00  uitgereikt aan het  weeshuis Sidhi Astu op Bali 
waarvoor zich een van onze vrijwilligers inzet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8_rv9fzgAhUNy6QKHXq-BxwQjRx6BAgBEAU&url=https://kringloopwinkelsteenwijk.nl/06/nieuws/cheque-voor-crescendo-t-w-v-2500&psig=AOvVaw3lH7RBUS_4U2QfDnMAoMQz&ust=1552490986815879�
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Kringloopwinkel in Vollenhove 

Een cheque van € 500 hebben ontvangen 

 STAVIB, Stichting Aangepast Vervoer In Brederwiede  
  Reanimaatje in IJsselland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/reanimaatje/?__tn__=K-R&eid=ARBG9HypLWk5HSMOLcPrlc6CEwWvrwEmsSXh4LefTCeOhKTO3Ktg1sjnsDehTenXmqqSJDc-jP3272G-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD7agz36VRGE4dJK5V3r2iggjTRf4c0irwnGWcerXPfGjOcdVH9ROgT4pus_1qd61wW9sktfoV0SNvH2eloPHZGgsjbrzWq-8q2J3jtObPpEymVuDm_mG1JnyhZ38mseCWdR1uMAbIknnrKibxm5VWZTBRRHrAsXh6_QHhptl-PwM1M3Y9OOEUO2Fx3lS-U_aAHMSRYruAbSWBF3_qHorXKDoac7EU4fGv9ch7fGvEDGwQ9OojSzhPzXva6CrEeUoCoHeXjSIeFLkPDVZLPyGSHs-43IsRX-dI7C24T7sYu1bLo-c6KiA_YMTgIxX4OREdhU_3qSrviS79rCWzp2sY9mQ
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Omzet en Uitgaven 2017 

 

 

De omzet van de drie bedrijven is 100% 

 

            Personele kosten 49,14 % 

Vrijwilligersvergoeding 6,25 % 

Gebouwen en inventaris 19,98% 

Autokosten 2,05 % 

Overige kosten totaal 10,42 % 

Inkopen horeca en kleding 14,41 % 

Totaal aan uitgaven  102,25% 

 

 

Het tekort van 2,25 % wordt door de bijdrage van de ROVA aangevuld. 
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Wist u dat… 
… wij een veilingkast hebben 

 
 
Regelmatig worden er bijzondere producten ingeleverd. Die houden wij apart en 
bekijken ze op hun waarde.  
Onze minimale verkoopprijs wordt bepaald, het object in de kast geplaatst en de 
klanten kunnen via de biedbriefjes daarover heen bieden. De lijsten die u ziet liggen 
gaan over de producten. 
 
… wij twee keer per jaar een kunst en kringloop-dag  organiseren  en dat u daar 
wel echte schatten kunt vinden. 
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… wij nu drie leermeesters hebben en nog heel  veel collega’s voor Het 
Eethuisje-team kunnen gebruiken. 

 
 
… op 8 maart heel veel vrouwen op de bovenverdieping samenkomen omdat het 
internationale vrouwendag is. 

 
 
 

… er op Nationale Kringloopdag in oktober een romantische bruidsmodeshow 
was. 
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… de kringloopwinkel plaatselijke projecten met materiaal ondersteunt  
 

 
 
 

…dat wij een fietsoplaadpunt                       … dat verkeersregelaars  het  
           hebben                                                         chaos op topdagen voorkomen 
 
                                    
 

   
 
 
 
 
 

 
 
… dat een echte papegaai netjes            …dat er regelmatig  ’s nachts en in het   
voor de deur werd gezet                            weekend veel gedumpt wordt               
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Organisaties met wie wij samenwerken voor onze missie:  

Mens en Milieu 
 
IGSD – Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld 

UWV  - in Steenwijk 

NWG – NoordWestGroep  

RIBW  Regionale Instelling voor Beschermd Wonen 

Reclassering 

Raad voor de Kinderbescherming 

Taalpunt 

Stichting Present Steenwijkerland 

Frion 

Interakt Contour 

Scholen in Steenwijk   (RSG, CSG Eekeringe en Ambelt uit Steenwijk) 

Friesche Poort Emmeloord 

AOC – Terra  Meppel  

ROC Landstede en Deltion College 

Profila Zorg 

St. Lezen en schrijven 

Repaircafé 
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Wij ondersteunen door materiaal te verzamelen of producten af te nemen 
 
Activiteitencentrum de Variant Steenwijk bakt brownies en appeltaart voor het 
Eethuisje. 
Verband voor Afrika ontvangt lakens. Deze worden door hen in repen gescheurd 
voor verbandrollen. 
KNGF Geleidehonden - Er worden voor hen plasticdoppen verzameld, om de 
opleiding van een hulphond te bekostigen. 
Kurk -  Ondanks dat er (momenteel) geen afnemer is, wordt kurk verzameld omdat het 
kostbaar en duurzaam materiaal is.  
EekO verzamelt lege cartridges, mobile telefoons en batterijen voor hergebruik. 
Biodiesel Kampen neemt frituurvet af en verwerkt dit tot biodiesel, een schonere 
alternatieve brandstof. 
van Wijk & Olthuis in Dronten neemt kaarsenresten af. 
Stichting Opkikker Vollenhove verzamelt mobieltjes en brillen  
Gered Gereedschap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Jaarverslag 2018 Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. 

De vrijwillige bestuursleden van de Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. 

Voorzitter:  Max Gras 

Secretaris:  Christel Schuuring-Kretzschmar 

Penningmeester: Wim Engels 

Lid:    Emmy  Danen-van Loveren 

Lid:    Ronald van Vlijmen 

 

Bedrijfsleider:          Mevr. T.G. de Jong 

 

De winkels zijn bereikbaar via de websites en op Facebook  

Stichting Kringloopwinkels e.o. 

Boterweg 5 
8334 NS Tuk 
Tel: 0521-513668 

info@kringloopwinkelsteenwijk.nl 

www.kringloopwinkelsteenwijk.nl 

 
Kringloopwinkel Vollenhove 

Weg van Rollecate 11 
8325 CP Vollenhove 
Tel: 0527- 244 000 

info@kringloopwinkelvollenhove.nl 

www.kringloopwinkelvollenhove.nl 

 

Regionaal Textielsorteercentrum  

Produktieweg 20 

8331 LK Steenwijk 
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