
Wafa is super blij met het taaltraject “Kringloop Werkt!” 
dat zij in onze winkel in Huizen heeft doorlopen. 
Deze Syrische dame kwam met een flinke taalachterstand 
in juli 2020 voor een intake-gesprek, dat toen nog met een 
tolk erbij gevoerd moest worden. 
Het taaltraject hield in dat er gedurende 10 maanden 2 
ochtenden per week bij de kringloop op de praktijk gericht 
taalles werd gegeven. Net als de 6 andere cursisten werkt 
Wafa daarnaast in de kringloopwinkel. Als aanvulling werd 
ze thuis begeleid door een taalmaatje. Dit alles leidde ertoe 
dat haar Nederlands met sprongen vooruit ging. 
Wafa is 41 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen en is vanuit 
Syrië naar Nederland gekomen in april 2013. Het taalon-
derwijs dat zij gehad heeft in de periode voor de kringloop 
was zeer slecht en het lukte haar niet om werk te vinden.
Nu haar Nederlands op voldoende niveau is en Wafa  de 
Nederlandse arbeidsmarkt beter kent heeft ze een goede 
keuze voor haar toekomst kunnen maken. 

Wafa wist dat zij het contact hebben met oudere mensen 
heel fijn vindt. Daarnaast houdt ze ervan om mensen te 
verzorgen, te helpen met eten en samen een wandelingetje 
te maken. Dus uiteindelijk heeft ze gekozen voor een oplei-
ding in de zorg en daar is zeker werk in!

Wafa, deelneemster “kringloop Werkt!”

Caroline van den Broek
Directeur

Jaap Bood
Voorzitter

Kringloop Centrum Eemnes-Huizen (KCEH) is ruim 25 
jaar geleden gestart in Eemnes. In 2016 is een tweede 
vestiging geopend in Huizen. Het Kringloopcentrum is een 
stichting, die de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
status heeft. Deze ANBI-status geeft aan dat het gaat om 
een niet-commerciële instelling, zonder winstbejag. Als 
er winst wordt gemaakt, gaat de helft daarvan naar een 
aantal goede doelen in de regio.

Doelstelling
De doelstelling van KCEH is, naast het milieu te  
beschermen door goederen uit de afvalstroom te houden, 
ook sociaal, door als organisatie voor vele mensen een  
veilige werksituatie te creëren.  
Naast een 25-tal medewerkers in vaste dienst, heeft KCEH 
bijna 100 vrijwilligers en een aantal leer-werkplekken.

Terugblik
Dan een korte terugblik op het jaar 2020. Het zijn bij-
zondere tijden. Het Corona-virus heeft de wereld op z’n 
kop gezet. Ook voor Kringloop Centrum Eemnes-Huizen 
hebben de gevolgen van de pandemie er stevig ingehakt. 
Zo moesten we de winkels een aantal maanden volledig 
sluiten, terwijl de kosten natuurlijk gewoon  
doorgaan.
 

Resultaat
Door de NOW-hulp van de overheid, huurkorting op onze 
winkels en het gebruik van een, in het verleden  
opgebouwde, continuïteitsreserve zijn we in staat  
geweest te blijven bestaan en hebben we onze mensen 
vast kunnen houden. Uiteindelijk zijn we er net in geslaagd 
om het jaar 2020, met een omzet van ruim €1 miljoen, 
positief af te sluiten! Een mooie prestatie, waardoor we 
wederom in staat waren om een flinke bijdrage (± 50% 
van het resultaat) aan het goede doelen fonds uit te keren.

Ook sociaal was het, ondanks de pandemie, een goed jaar. 
Met ruim 140 mensen die in de één of andere vorm werken 
in “de kringloop”, dragen we allemaal ons steentje bij. 
Zo was er het taalproject “Kringloop werkt!”, waardoor de 
integratie van een aantal mensen met een taalachterstand 
kon worden verbeterd.

In de winkel in Eemnes vervingen we de oudere verlichting 
door Ledverlichting, zodat we ook op energiegebied weer 
een stap vooruit hebben kunnen maken.

Al met al, kijken we vanuit het bestuur terug op een  
moeilijk maar goed jaar en kijken we uit naar een mooi 
vervolg in 2021.

JAARVERSLAG 2020
Voorwoord

Van de nood een deugd maken!

Met Pensioen

Mooi resultaat “Kringloop Werkt”!

Het afgelopen jaar waren vanwege de Corona- 
maatregelen onze winkels een periode gesloten.  
Dit betekende dat de een deel van het personeel niet  

ingezet kon worden 
voor hun eigen werk-
zaamheden.
Een aantal mensen 
hebben we kunnen 
inzetten voor klein 
onderhoud en het 
opfrissen van de ge-
bouwen.

Kringloop Centrum Huizen

Ondanks het bijzondere jaar is één ding heel duidelijk  
geworden, de tijd heeft geen lock-down.  
Voor John Rietvelt betekende dit dat hij in het jaar 2020 zijn  
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

John heeft vanuit de bijstand een baan gekregen als  
bijrijder op de afdeling transport. In december 2020 heb-
ben we afscheid genomen van John als betaalde kracht van 
het Kringloop Centrum Eemnes. 

Wie nu denkt dat John achter de geraniums is gekropen 
heeft het goed mis. Per 1 januari 2021 hebben we John 
verwelkomd als vrijwilliger. 
Zo zie je maar dat je niet zomaar iemand kwijt raakt bij de 
kringloop.

Er is geschilderd, er is tapijt verwijderd en in het kader 
van de duurzaamheid is in Kringloop Centrum Eemnes de 
totale winkelverlich-
ting vervangen voor 
Ledverlichting. 
Dit laatste levert een 
jaarlijkse besparing 
op van 60% op de 
gebruikskosten.

 

                Kringloop Centrum Eemnes

John neemt afscheid
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inzameling

producten materialen restafval

KOSTEN

Omzetgroepen

HERGEBRUIKT RESTAFVAL

2020 200.310 kg
2019 298.649 kg

WERKZAAM

2020 886.500 kg
2019 958.400 kg

Aantal 138
FTE 36

Aantal 57Aantal 70

Milieuwinst
Visie
De grootste milieuwinst wordt verkregen door de verkoop in de  
winkel, het scheiden en afvoeren van de afvalstromen.

Resultaten

Het product-hergebruik ligt in 2020 lager dan in 2019 door sluiting 
van de winkels. Er zijn veel minder kilo’s (139K) opgehaald.  
Dit betreft voornamelijk meubels.

Financieel
Realisatie (€ x1000)
Omzet € 1.103  
Kosten -€ 1.070
Bruto resultaat € 33

Giften -€ 15
Netto resultaat € 18
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Huizen Eemnes

  
Resultaat 
Het jaar 2020 is met een positief resultaat afgesloten.  
We hebben daardoor, net als voorgaande jaren, via het KCE-fonds  
€ 15.000,00 kunnen schenken aan goede doelen.
Door de corona-maatregelen met als gevolg de winkelsluiting, ligt 
het aantal winkelbezoeker in 2020 lager dan in jaar 2019.

Mensen
Visie
Veel mensen hebben baat bij zinvol werk.  ZIj hebben een ‘veilige’ 
werkplek nodig, waar zij zich gewaardeerd voelen om hun bijdrage 
aan de organisatie. Waar ze gerespecteerd worden om wie ze zijn 
en hun talenten ontplooien. Dit zijn niet alleen vaste krachten maar 
ook mensen die elders geen of moeilijk werkervaring op kunnen 
doen.

De activiteiten
• Werk-taaltraject ‘Kringloop Werkt!’
• Begeleiding leer-werktrajecten
• Begeleiding herintegratie
• Begeleiden proefplaatsing

Resultaten
• Regulier Werk Extern 9 personen
• Regulier Werk Intern 3 personen 
• Scholing afgerond  4 personen
• Vrijwilligerswerk elders 2 personen
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