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Demontagecentrum
Ambachtscentrum
De Kledingbank Oudenbosch
De Kledingbank Roosendaal
De Kringloper Bergen op
Zoom
De Kringloper Steenbergen 
De Kringloper Roosendaal
De Kringloper Etten - Leur
Cijfers

STICHTING DE KRINGLOPER
EEN ORGANISATIE VAN
KRINGLOOP KANJERS!



Veel mensen kennen Jean
Pierre van Stichting Samen
Werken. Een echt mensen
mens die besloot om na de
sluiting van Stichting Samen
Werken te gaan werken bij
Stichting De Kringloper. De
bijna professionele
poolbiljarter (brons bij het
Nederlands
kampioenschap) werkt
graag voor De Kringloper.
De slogan Mens en Milieu
past helemaal bij hem. Jean
Pierre levert graag een
bijdrage aan de
maatschappij om zo een
fijne samenleving te
ontwikkelen. Wat hij leuk
vindt? Op een leuke manier
mensen overtuigen dat
werken wel degelijk loont!
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DEMONTAGECENTRUM
 

Het PBC (Product Bewerking Centrum) is een locatie van De
Kringloper waar elektronische apparaten zoals PC’s en
laptops worden gedemonteerd.
Het demonteren gebeurt in samenwerking met onze sociale
partners; GGZ WNB, SDW, onder professionele begeleiding
van medewerkers van Stichting De Kringloper.  
Daarnaast voorziet het Demontagecentrum in fijne
activeringsplaatsen aan inwoners uit Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht die re-integreren vanuit de
participatiewet.

Het Demontagecentrum heeft in 2017 de WEEELABEX
certificering behaald, en is hiermee de eerste
kringlooporganisatie in Nederland die gecertificeerd is om
diverse typen elektra te mogen demonteren.

 

Jean Pierre
 

DEMONTAGECENTRUM
 



Elk jaar organiseert Samen
in de Regio het evenement
Kijk binnen bij Bedrijven.
Daar heeft Henry aan
deelgenomen. Spontaan en
vol enthousiasme, zoals
Henry is, liep hij binnen bij
De Kringloper in Bergen op
Zoom. Henry werd
vrijwilliger bij de afdeling
elektra. Nu een vacature en
een sollicitatie later is hij 1e
medewerker en
verantwoordelijk voor de
afdeling fietsenreparatie bij
het Ambachtscentrum.
Henry heeft het naar zijn zin
bij De Kringloper. De
verschillende mensen en
denkwijzen is wat hem
aantrekt. Zijn uitdaging is
wel om te proberen “alle
neuzen” uiteindelijk
dezelfde kant op te krijgen.
En zijn passie? Zijn mooie
gezin!
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AMBACHTSCENTRUM
 

De kledingsortering
De Witgoed werkplaats in samenwerking met de BSH-
groep (Bosch/Siemens)
De testwerkplaats voor klein elektra.
De fietsen reparatie werkplaats in samenwerking met
ANWB
De ICT-werkplaats 
Het Kringloper Innamepunt op het
Grondstoffencentrum van Saver NV.

Het Ambachtscentrum is een plek waar op verschillende
manieren wordt gewerkt aan hergebruik van producten en
werkt zo mee aan een circulair Nederland.  Het centrum
heeft hiervoor verschillende afdelingen:  

 

HENRY
 

AMBACHTSCENTRUM
 



In samenwerking met de gemeente
Halderberge is in het kader van
bestaanszekerheid een kledingbank
opgericht. Bij de kledingbank hebben
de inwoners van Halderberge de
mogelijkheid om gratis acht stuks
kleding per maand, per persoon te
komen uitzoeken.

Binnen de kledingbank bevindt zich ook
het uitgiftepunt voor fietsen van
Stichting Leergeld Noord-West
Brabant. Via een verwijzing van
Stichting Leergeld  kunnen kinderen bij
de kledingbank een fiets komen
uitzoeken.
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KLEDINGBANK OUDENBOSCH
 

Praat je met Astrid dan krijg je mooie en
eerlijke verhalen te horen over De
Kringloper. Astrid heeft vanaf het begin
De Kringloper mee opgebouwd en daar
is ze trots op. Het ging niet altijd van een
leien dakje. Maar ondanks alle
veranderingen is Astrid nog steeds
onderdeel van De Kringloper. Op dit
moment is Astrid het gezicht van De
Kledingbank Oudenbosch, een
samenwerking tussen de gemeente
Halderberge en De Kringloper. Als ze
door De Kledingbank loopt is ze bezig
met inrichting en decoratie.  Ook vindt
ze het fijn om haar kennis en kunde over
te dragen aan de collega’s, die via een
traject vanuit het Werkplein, actief zijn
bij haar. Haar uitspraak: "we hebben
elkaar nodig en als een samenwerking
goed zit, loopt het vanzelf."

 

ASTRID
 

DE KLEDINGBANK OUDENBOSCH
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KLEDINGBANK ROOSENDAAL
 

Joop, 66,5 lentes jong,
begon zijn werk carrière als
boekhouder en
gespecialiseerd
programmeur. Hij was zelfs
zó goed dat hij een
competitie van 30 teams
heeft geprogrammeerd
voor de biljartvereniging.
Via het Werkplein is Joop
nu werkzaam bij De
Kledingbank Roosendaal. In
zijn leven heeft hij al veel
mensen ontmoet en elke
dag dat hij bij de
kledingbank is, komen er
meer mensen bij. Dit is wat
hij het liefste doet, onder de
mensen zijn en mensen
helpen! Met pensioen
gaan…? Nee hoor! Na zijn
pensioen graag nog één
jaartje doorgaan als
vrijwilliger bij de
kledingbank.

 

JOOP
 

DE KLEDINGBANK ROOSENDAAL
 

In samenwerking met de gemeente Roosendaal is
in het kader van bestaanszekerheid een
kledingbank opgericht. Bij de kledingbank hebben
de inwoners van Roosendaal de mogelijkheid om
gratis acht stuks kleding per maand, per persoon te
komen uitzoeken.

Binnen de kledingbank bevind zich ook het
uitgiftepunt voor fietsen van Stichting Leergeld
Roosendaal, de sportafdeling van Stichting Paul en
de voedselbank.
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De goedlachse, sociale en behulpzame
Sjaak werkt met veel plezier in de winkel in
Bergen op Zoom. Sjaak is gestart via een
sociaal traject vanuit de gemeente
Steenbergen en is nu in dienst bij De
Kringloper. Een harde werker die net zo
gedreven is als de voetballers van zijn club
Feyenoord. Als je aan Sjaak vraagt waar hij
trots op is dan begint hij gelijk over zijn
vrouw en kinderen. Ondanks dat Sjaak
altijd bezig is heeft hij ook een rustige kant.
Sjaak zijn passie is vissen met zijn maten.
Sjaak hoopt ooit een vis te vangen van
boven de 120 kg. Uiteraard zal Sjaak de vis
wel teruggooien in het water want dat is
goed voor mens en milieu!   

 

SJAAK
 

DE KRINGLOOPWINKELS

 

Als je de winkel in Steenbergen bezoekt kom
je hem tegen. De altijd vrolijke en vriendelijke
Aziz. Hoewel Aziz eigenlijk niet van plan was
om te gaan werken bij De Kringloper, is hij na
een sociaal traject al 20 jaar een bekend
gezicht bij ons. Aziz geniet van zijn werk, van
de gezelligheid van zijn collega’s en de
klanten in de winkel. Koken is zijn hobby en
tegen een rood wijntje op één van de vele
terrassen in West-Brabant zegt Aziz geen
nee.  Iedereen is voor Aziz gelijk en hij is trots
op het feit dat veel mensen nu 2e hands
spullen (durven) kopen.  

 

AZIZ
 

DE KRINGLOPER BERGEN OP ZOOM

 

DE KRINGLOPER STEENBERGEN
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DE KRINGLOOPWINKELS

 

Altijd vrolijk en echt op haar plek. Jennifer,
onze collega van Amarant, is iedere dag weer
gemotiveerd om uit Bergen op Zoom naar
Roosendaal te komen. Ze leert bij De
Kringloper alles wat op haar pad komt en gaat
graag mee met de personeelsuitjes. Dit doet
ze samen met haar (collega) vriendin Sanne.
Een duo dat onafscheidelijk is. De drijfveer
van Jennifer is om andere mensen te helpen.
En als je aan Jennifer vraagt hoe ze het vindt
bij De Kringloper, krijg je steevast te horen:
"Ik ga hier nooit meer weg. "

 

JENNIFER
 

DE KRINGLOPER ROOSENDAAL

 

Ze was even werkzaam bij de gemeente
Halderberge maar kwam snel terug naar
de winkel in Etten-Leur. Rosita miste een
leidinggevende die even naar je luistert als
dat nodig is. Maar ook het fijne team en de
gezelligheid op en buiten het werk met
haar collega’s. Rosita, gedetacheerd vanuit
de WVS, vindt het heerlijk als “haar”
bouwafdeling, netjes is. Maar het
allerbelangrijkste is: Zit lekker in je vel en
heb plezier in je werk… daar haal je pas
kracht uit! Mooie woorden van onze
collega Rosita die wij, Stichting De
Kringloper, iedereen toewensen voor
2022! 

 

ROSITA
 

DE KRINGLOPER ETTEN-LEUR
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WINST EN VERLIESREKENING 2021BALANS 2021
Bedragen in euro's Bedragen in euro's

ACTIVA

Vaste activa 241.536

Vlottende activa 255.576

529.727

504.431Eigen vermogen

Liquide middelen

Totaal 1.026.839

PASSIVA

Kortlopende schulden 522.408

Netto-omzet
Som bedrijfsopbrengsten

3.623.268

3.623.268

Lonen en salarissen 1.436.303
Sociale en pensioenlasten

Afschrijvingen materiele vaste activa
Overige bedrijfskosten

349.192

23.449
1.605.112Totaal 1.026.839

Som bedrijfslasten 3.414.056

Bedrijfsresultaat 209.212

Rentelasten en soortgelijke kosten 6.996

Resultaat 199.969

Belasting over de winst -16.239


