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De kunst van het hergebruiken



De kunst van het 
hergebruiken
Goederen en hun tweede leven

Waarde is relatief. Waardevolle zeventiende-eeuwse schilderijen
die nu menig museummuur sieren, waren in sommige gevallen
waardeloos in de tijd van hun oorsprong. Hetzelfde geldt voor
bezittingen: wat voor de één waardevol is, is voor de ander
waardeloos. Waarde is persoonsgebonden en kan ontstaan met
de jaren. En waarde is afhankelijk van de zienswijze. 

Dat de eigenaar zich ervan wil ontdoen ligt in de actie die hij of zij 
maakt. Zij bieden hun goederen namelijk aan voor hergebruik of 
zelfs om weg te gooien. Voor de eigenaar heeft het geen waarde 
meer. Maar is dat ook zo?

Voor De Kringloper vertegenwoordigen deze goederen namelijk 
altijd een zekere waarde. Het oude olieverf schilderij dat u inlevert 
zorgt namelijk weer voor werkgelegenheid. Zo kunnen wij mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats bieden om weer aan 
het werk te gaan en van waarde te zijn voor onze maatschappij.

Anderzijds levert het ingeleverde schilderij ook inkomsten op. Waar 
het voor de oorspronkelijke eigenaar niet of nauwelijks waarde verte-
genwoordigde, kan het zomaar een meesterwerk zijn. 

Zo zijn goederen voor De Kringloper altijd waardevol.
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Stichting De Kringloper is er ‘voor mens en milieu’. In de verschillende Kringloopwarenhuizen komen

twee mooie doelstellingen samen: het stimuleren van hergebruik en het helpen van mensen met een

afstand tot de arbeidsmarkt. Carol Morrell en Saskia Nuijten vertellen erover.

Een kijkje in de koffiecorner 
van Stichting De Kringloper

“Mensen komen

hier niet alleen

voor de koffie, maar

juist voor 

de gezelligheid ”

Carol Morrell

Saskia Nuijten

Stichting De Kringloper

Stichting De Kringloper is belast met het verkleinen van de afvalberg. Concreet: bruikbare goederen

krijgen een tweede leven. Naast deze hoofddoelstelling kwamen er nog twee belangrijke doelstellingen 

bij. Vanwege de uitbreiding van activiteiten ontstond het doel om loonvormende arbeid te scheppen. 

In aanvulling daarop volgde de doelstelling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. 

Dit laatste gebeurt vanuit stichting KANS (Kringloper Arbeidstoeleiding Nieuwe Stijl). Carol Morrell werkt 

sinds 2015 als vrijwilliger in de koffiecorner van De Kringloper en “just loves it!”. Saskia Nuijten begon in 

maart 2017 en voelt zich zeer welkom. “Zowel collega’s als klanten zijn vriendelijk en geïnteresseerd, ik 

hoorde er direct bij.”

Toen Morrell in 2015 warenhuis Simple van De Kringloper Roosendaal bezocht met haar (Engelse)

man, zag ze dat de koffiecorner een vrijwilliger zocht. De keuze om te reageren was snel gemaakt. “Ik 

kom uit Frankrijk en mijn hele familie werkt in de horeca. Ik groeide op in bistro’s en restaurants, het 

zit in mijn bloed.” En zo voelt het nog steeds voor haar. Na anderhalf jaar in Roosendaal, staat ze nu 

drie halve dagen per week in de koffiecorner van de Kringloper Etten-Leur. “Sinds eind december sta 

ik hier. Het is een nieuw avontuur. Natuurlijk mis ik sommige collega’s en klanten uit Roosendaal, maar 

sommigen komen mij hier opzoeken. Dat is een groot compliment.” 

Het werk is haar veel waard, vooral vanwege het contact met andere mensen en culturen. Morrell:

“Bovendien is het goed voor mijn Nederlands.” Ze vindt het fijn om het mensen naar de zin te maken,

gastvrouw zijn is haar tweede natuur. “Die reacties krijg ik ook. Iedereen vindt mij aardig en open.

In Etten-Leur zijn genoeg leuke café’s te vinden, mensen komen hier dus niet alleen voor de koffie,

maar ook voor een praatje en gezelligheid.” Sommigen ziet ze dan ook meerdere malen per week.

“They give me so much,” vertelt ze. Soms vragen klanten haar of ze geen betaalde baan wil, maar “ik

word hier gelukkig van. Geld is niet alles. Wanneer je dingen met je hart doet krijg je daar zoveel voor

terug.” Daarnaast vindt ze de missie van De Kringloper fantastisch. “Hergebruik is altijd een goed idee. 

Daarnaast is dit mijn ding, de verschillende spullen die De Kringloper verkoopt. In gewone winkels zie 

je overal hetzelfde, hier heb je unieke stukken die je nergens anders ziet. Dat maakt bijvoorbeeld je 

interieur een stuk persoonlijker.”

Saskia Nuijten bestiert sinds 2017 de koffiecorner in Roosendaal, de vroegere plek van Morrell. “Via de 

WVS word ik gedetacheerd. De meeste tijd van mijn 36-urige werkweek sta ik in de koffiecorner, maar 

wekelijks sta ik ook één dag in de winkel, bij de inname bijvoorbeeld. Die afwisseling is leuk.” Ze kende 

het warenhuis en de bijbehorende koffiecorner nog niet. Nuijten: “Maar Saver kende ik natuurlijk wel. 

En ook hier voor de koffiecorner kopen we producten bewust in en scheiden we het afval. Dat is niets 

nieuws, thuis doe ik dat ook.”

Nuijten vindt het leuk om met eten te werken, ze volgde niet voor niets een opleiding tot

voedingsassistente. “We hebben een eenvoudig assortiment. Ik mag hier verschillende tosti’s maken, 

dat is leuk. En we serveren soepen, altijd voor € 1.95. De verkoop ervan kan soms hard gaan! Vooral in 

het weekend. Het kan dan flink druk zijn.” Gelukkig heeft ze alles onder controle, dat bleek wel na haar

proefperiode. “Ze waren tevreden, en dat ben ik zelf ook.” Al vanaf dag één heeft ze leuke gesprekken 

met de mensen. Net als Morrell vindt Nuijten het contact met de mensen het leukste aan haar werk. 

Niet voor niets is De Kringloper er voor mens en milieu!
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Professionalisering Stich-
ting De Kringloper

In 2015 is het keurmerk Kringloopbedrij-
ven van de BKN behaald. Dit is een eerste 
stap op weg naar een meer professionele 
Kringloper. In 2016 is het aspirant lidmaat-
schap aangevraagd voor Blik op Werk: 
Wederom een keurmerk dat aangeeft dat 
Stichting De Kringloper op een gestructu-
reerde manier de arbeidstraining inricht. 
Eind 2016 zijn eveneens de eerste stappen 
gezet voor het behalen van het PSO
(Participatieladder Sociaal Onderne-
men) en het WEEELABEX certificaat. Het 
WEEELABEX certificaat is wettelijk noodza-
kelijk om bepaalde demontage werkzaam-
heden bij het PBC in Bergen op Zoom te 
mogen blijven uitvoeren. Daarnaast biedt 
dit kansen om deze activiteiten verder uit 
te breiden.

Aangezien er steeds meer en andere be-
geleiding door de leidinggevenden wordt 
gevraagd is een coaching traject aange-
boden. Deze ondersteuning heeft in de 
tweede helft van 2016 plaatsgevonden en 
zal eveneens in 2017 beschikbaar blijven.

Thema-markten 2016

In 2016 hebben er weer diverse the-
ma-markten plaatsgevonden bij Stichting 
De Kringloper, hierbij kun je denken aan 
ICT markt, carnaval, sieradenmarkt, mo-
delracebanen en uiteraard de Kerstmarkt. 
Ook in 2016 was de Kerstmarkt een groot 
succes, waarbij de gehele winkel in kerst-
sfeer werd omgebouwd en onze klanten 

letterlijk voor de deur stonden te wachten 
voor de opening. Uiteraard nemen we 
deel aan De Nationale Kringloopdag, maar 
dit levert niet echt veel nieuwe klanten op.

Verbindingen en kansen 
in de regio

Er is door de directeur veel tijd gestoken 
in het leggen van nieuwe verbindin-
gen in ons verzorgingsgebied. Met de 
wethouders van de gemeenten Moerdijk, 
Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal, 
Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenber-
gen, Tholen en Rucphen zijn gesprekken 
gevoerd over de maatschappelijke waarde 
van Stichting De Kringloper. Ter onder-
steuning hiervan zal in 2017 een Mens 
en Milieu rapportage worden opgesteld. 
Daarnaast zijn met vele instellingen en 
stichtingen in het sociale domein de 
banden opnieuw aangehaald of gestart. 
Hier kan gedacht  worden aan Werkplein 
Hart van West-Brabant, ISD, Stichting 
Samen Werken, Roosendaalse Uitdaging, 
Samen in de Regio, Amarant, Prisma, Wij 
Zijn Traverse, Tante Louise, Prisma, SDW, 
Leergeld, GGZ West Brabant, MEE en 
Humanitas.Dit heeft onder andere medio 
2016 geleid tot een nieuwe overeenkomst 
met het Werkplein, waardoor in de loop 
van het jaar ongeveer 50 kandidaten bij 
Stichting De Kringloper aan de gang kon-
den. Daarnaast zijn er vele nieuwe kansen 
ontstaan welke in 2017 zeker tot uitbrei-
ding van Stichting De Kringloper zullen 
gaan leiden.

Koffiecorner

Sinds 2015 is de koffiecorner in het 
warenhuis Roosendaal een groot succes 
gebleken. Eind 2016 is eveneens de koffle-
corner in de winkel Etten-Leur geopend. 
Ook daar kunnen we nu de kandidaten 
verder op weg helpen in hun ontwikkeling.

Locatie Etten-Leur

De kringloopwinkel in Etten-Leur kende 
een zwaar Jaar. De omzet stond structu-
reel onder druk, mede door een slechte 
werksfeer en inrichting van de winkel. 
Na een interventie in juni 2016 gaat de 
werksfeer weer vooruit en neemt het ziek-
teverzuim af. Door nieuwe LED-verlich-
ting, een vernieuwde entree, introductie 
koffiecorner en een mooie banner aan de 
buitenkant van het gebouw oogt de win-
kel een stuk beter. Dit alles zorgde ervoor 
dat de winkel vanaf het vierde kwartaal 
ook financieel een positieve ontwikkeling 
heeft doorgemaakt.

Directievoering

In november 2016 is afscheid genomen 
van de adjunct-directeur van Stichting De 
Kringloper. Deze functie is niet opnieuw 
ingevuld. Om KANS beter te kunnen laten 
functioneren en om meer verbinding te 
verkrijgen in de regio is er een vacature 
gesteld voor manager KANS. Deze is begin 
2017 ingevuld.

O
n

tw
ikke

lin
g

e
n

Balans 2016

Bedragen in euro’s

Activa

Vaste activa    248.115

Vlottende activa    326.850

Liquide middelen    327.632

Totaal        902.597
 

Passiva

Eigen vermogen    275.043

Voorzieningen    27.507

Langlopende schulden   48.000

Kortlopende schulden   552.047

Totaal     902.597

Winst- en verliesrekening 2016

Bedragen in euro’s

Netto-omzet  2.518.608

Voorraadmutatie  -152

Som bedrijfsopbrengsten 2.518.456

Lonen en salarissen  1.467.688

Sociale en pensioenlasten 226.889

Afschrijvingen materiele vaste activa   48.843

Overige bedrijfskosten   768.992

Som bedrijfslasten 2.518.456

Bedrijfsresultaat   6.044

Rentelasten en soortgelijke kosten -2.444

Resultaat 3.600
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