Werk maken van recycling
Kringloop Zuid (1995) is een professionele, sociale onderneming zonder
winstoogmerk (stichting) die naar vermogen wil bijdragen aan het
realiseren van een circulaire en inclusieve economie
Wij zijn 100% kringloop

Sociaal jaarverslag 2021 Kringloop Zuid
Over 100% Kringloop!
Kringloop is geen beschermd begrip; iedereen kan een kringloopwinkel beginnen. Hoe weet je dan of je met een
betrouwbare kringloopwinkel te maken hebt? Het keurmerk 100% Kringloop! garandeert dat de kringloopwinkel
professioneel georganiseerd is en verantwoordelijk omgaat met mens en milieu. Kringloopwinkels die lid zijn van
de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) kunnen dit keurmerk aanvragen. Zij krijgen het niet zo
maar. Ze doorlopen eerst een audit om te toetsen of ze voldoen aan de kwaliteitseisen. Kringloop Zuid is in 2021
gekeurd en heeft haar keurmerk verlengd.

100% mens: de menselijke kant van de circulaire economie
Kringloop Zuid is een sociale onderneming. Waar bij andere bedrijven het maken van winst vaak het hoofddoel is,
is dat bij Kringloop Zuid niet het geval. Geld verdienen is voor 100%!Kringloopwinkels een middel om
maatschappelijke meerwaarde te creëren. Kringloop Zuid staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan
doen en heeft dus werkplekken voor een gevarieerde groep mensen met
talenten en vermogens die in de huidige arbeidsmarkt veel te weinig tot zijn recht kan komen. Meer
specifiek gaat het om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vrijwilligersplekken (al dan niet met een uitkering WIA, WAJONG, Participatiewet, etc.);
participatieplaatsen/werken met behoud van uitkering (Participatiewet);
werkplekken groeibaan/gesubsidieerde arbeid (Participatiewet);
detacheringsplekken WSW (Participatiewet);
projectplaatsen werkgestraften en/of penitentiair programma (reclassering);
werkplekken integratie asielzoekers (COA);
werkplekken spoor 2 re-integratie (WEP);
werkplekken diagnostiek Annex BV (Participatiewet);
werkplekken arbeidsmatige dagbesteding (Levanto / Radar);
stageplekken zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK).
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In dit kader werden in 2021 al dan niet op grond van een tijdelijke overeenkomst en ondanks de sluitingen
vanwege Corona 145 mensen geplaatst die tezamen 39.550 uren passend werk hebben verricht. De focus ligt
hierbij op persoonlijke ontwikkeling in brede zin. Stapje voor stapje, samen op weg naar een inclusieve
samenleving.
Kringloop zuid werkt met een kleine groep vaste medewerkers (lijn/staf). Ultimo 2021 zijn 16 medewerkers in
loondienst (gemiddeld 13,27 fte o.b.v. 38 uur/week). Hiervan komt het merendeel (88%) oorspronkelijk uit de
doelgroep.
Circulaire economie door Kringloop Zuid
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en
Grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Kringloop Zuid heeft 1.623 ton aan
goederen ingezameld:
•
•

923 ton kringloopgoederen (huisraad, kleding, etc.);
700 ton afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Kringloop Zuid heeft van de ingezamelde goederen 94% verkocht in de winkel of gesorteerd aangeboden t.b.v.
recycling.
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Dat scheelt een hoop afval. Door spullen nog een tweede, derde of vierde leven te geven, zorgt kringloop Zuid
dus voor een vermindering van de afvalberg (er hoeft niet iets nieuws te worden geproduceerd). En goederen die
niet meer verkocht kunnen worden, laten wij op een verantwoorde manier verwerken, te weten: schroot, ijzer,
staal, elektrische apparaten, glas, textiel, schoon puin, keramiek, papier, batterijen, non-ferro, bruin- en witgoed,
cd’s, dvd’s, cd-roms, lp’s.
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Dat scheelt grofweg 2,064 Ton CO₂-uitstoot. Dat is een besparing van 1.131 voetbalvelden bos, of 282.729
bomen, of 833 woningen per jaar verwarmd. Zodoende zorgt Kringloop Zuid samen met de gemeenten, inwoners
en andere stakeholders in Maastricht, Valkenburg en Meerssen voor het verminderen van klimaatimpact. Stapje
voor stapje, samen op weg naar een circulaire samenleving.

Het succes van de kringloopwinkel
Middels de exploitatie van kringloopwinkels en het uitvoeren van E-waste- en huisraadinzameling komt geld
beschikbaar om onze doelstellingen te realiseren.
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Onze winkels zijn onze belangrijkste bron van inkomsten; goed voor 84% van de totale baten. Onze winkels zijn
branche gecertificeerd. Voor u een extra zekerheid! Er is een winkel in zowel Maastricht (2.700 m2), als in
Valkenburg (900 m2). Maar ook online, via marktplaats en webwinkel, kan er bij Kringloop Zuid geshopt worden.
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Meubels, kleingoed en kleding zijn samen goed voor 61% van de winkelomzet. Wat kleding betreft: wist u dat het
maken van één spijkerbroek ongeveer 10.000 liter water kost. Als je een spijkerbroek koopt in een 100%
Kringloop!winkel, bespaar je dus een heleboel water. Alles wat je tweedehands koopt, scheelt gebruik van
grondstoffen en energie.

Werk maken van recycling
Kringloop Zuid (1995) is een professionele, sociale onderneming zonder
winstoogmerk (stichting) die naar vermogen wil bijdragen aan het
realiseren van een circulaire en inclusieve economie
Wij zijn 100% kringloop

% verdeling lasten
4%
11%

Personeelskosten
Inkoopwaarde omzet

7%

Mutatie voorzieningen
50%

12%

Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

12%
4%

Kringloop Zuid heeft door het coronavirus in 2021 een omzetdaling ervaren: de omzet daalde met 13% t.o.v. 2021
en met 15% t.o.v. de begroting. Gelukkig ondersteunt de overheid ondernemers met tijdelijke financiële
maatregelen. Met behulp van de tegemoetkoming loonkosten (NOW), de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en
focus op kostenefficiency heeft Kringloop Zuid ondanks de Corona-crisis het jaar 2021 financieel toch positief
kunnen afsluiten. De winstmarge (bedrijfsresultaat/omzet) bedroeg 4%. Het resultaat is toegevoegd aan de
algemene reserve ter noodzakelijke versterking van het weerstandsvermogen.
Veiligheid en gezondheid Kringloop Zuid werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en gezondheid binnen
het bedrijf:
• Er zijn 2 preventie medewerkers in dienst.
• Er zijn 9 BHV'ers in dienst.
• De RI&E maakt onderdeel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering.
Er zijn in 2021 geen arbeidsongevallen geregistreerd.
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Wist u dat?
In de zomer van 2019 schreef het Rijk een prijsvraag uit: ‘Wie kan een doordacht plan voorleggen voor het
opzetten van een circulair ambachtscentrum?’ De plannen zijn beoordeeld door vertegenwoordigers van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, BKN, NVRD, Stichting Repair Café en de VNG. Het
plan van Kringloop Zuid behoorde tot één van de 10 best beoordeelde plannen. In 2020 en 2021 heeft Kringloop
Zuid het Plan al deels ten uitvoer gebracht door:
• de inzameling van kringloopgoederen op milieuparken met behulp van de “Kringloopdoos” te bevorderen;
• in samenwerking met een kunstenares meubels te “pimpen” en op die manier uit het houtafval te redden;
• de winkel voor te bereiden om daar een horeca-deel in te richten met die “ge-pimpte” meubels;
• een samenwerking met MTB en Stichting Fietsbank Maastricht op te starten om nog meer tweedehands
fietsen op te knappen;
Meer weten? Kijk op: https://circulairambachtscentrum.nl/prijsvraag-pilots/

