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Onze kringlooporganisatie is een sociale onderneming zonder winstoogmerk die als doel heeft (sociale) werkgelegenheid te
bieden en hergebruik te bevorderen van goederen en grondstoffen met een grote positieve impact op mens en milieu. Het
werk dat onze medewerkers doen, draagt wezenlijk bij aan milieu en leefomgeving. Daarmee leveren wij een bijdrage aan
een duurzame maatschappij.

Bij Kringloop de ARM vindt alles zijn bestemming, de mens… en wat hij maakt!
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VOORWOORD
Aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden,
Kringloop Centrum Utrecht - De ARM is een dochter-stichting van Stichting Prokind. Deze stichting is opgericht in 1981
en fungeert momenteel als beheerstichting. De originele slogan ‘uit hulpverlening ontstaan’ is tot op de dag van vandaag
voelbaar en binnen de kringloopbedrijvigheid vormt dit onze dagelijkse realiteit: mens en milieu centraal bij alles wat wij
doen.
In dit jaarverslag wordt een terugblik gegeven op onze activiteiten in 2015 rondom mens, milieu en markt. Met nadruk op
de professionaliseringsslag die wij sinds 2014 maken.
Hierbij hoort ook een stuk transparantie en verantwoording.
Derhalve presenteren wij met trots het jaarverslag 2015!

Namens het managementteam en bestuur,
Nannette Schenk
14 januari 2016
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2015: EEN TERUGBLIK
Overzicht activiteiten en gebeurtenissen
Openingstijden en koopzondag
Nadat uit de klant enquête was gebleken dat onze klanten behoefte hadden aan ruimere openingstijden, hebben we in
2015 wijzigingen doorgevoerd. Er zijn zowel op de Oudegracht als in Hoograven andere openingstijden gekomen. Het
Kringloop Warenhuis in Hoograven is op zaterdag om 10.00 uur open gegaan en op de Oudegracht zijn de winkels alle
dagen open tot 18.00 uur. Gebleken is dat de genomen maatregelen effect hebben gehad. Vooral het extra uur tussen
17.00 en 18.00 uur op de Oudegracht heeft positief uitgepakt. De winkels op de Oudegracht zijn daarnaast open op de 1e
zondag van de maand.
Zicht op Hergebruik
Voor een beter “Zicht op Hergebruik” zijn we sinds de zomer van
2015 aan het werk met het programma “Eclips” voor het registreren
van (kringloop) goederenstromen. Dit is een softwareprogramma
waarmee we goederen kunnen registreren die bij ons binnen komen,
de ophaaldienst kunnen plannen en rapportages (kengetallen) kunnen
leveren.
Koninklijke Onderscheiding oprichter
Op 24 april 2015 heeft één van onze oprichters Ad Schenk een
koninklijke onderscheiding ontvangen. Vanwege zijn grote bijdrage en
invloed op de ontwikkeling van de kringloopbedrijvigheid in de stad
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Utrecht en voor zijn inzet voor mens en milieu, is hij benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau. Deze eervolle
onderscheiding heeft Ad Schenk uitgereikt gekregen uit handen van Burgemeester van Zanen in de stadsschouwburg
Utrecht in aanwezigheid van naasten en collega’s. Bijzonder was dat juist Burgemeester van Zanen eind jaren ’90 als
wethouder, samen met Ad Schenk, aan de basis heeft gestaan van de samenwerking tussen de ARM en de gemeente
Utrecht met betrekking tot de kringloopbedrijvigheid.
In memoriam
2015 was ook een heel triest jaar. Op 21 februari is Wijnand Top overleden. Wijnand
was één van onze eerste en trouwste medewerker/bewoner en één van de redenen
waardoor wij, zoals al eerder naar verwezen, “uit hulpverlening zijn ontstaan”. In 1985
kwam Wijnand letterlijk van de straat bij ons aanlopen en is nooit meer weggegaan.
Hij heeft zich binnen onze stichting met hart en ziel ingezet op vele plekken en diverse
activiteiten gedaan, niets was hem teveel. Wijnand was één van de mensen waardoor de
ARM (lees: de oprichters van de ARM) besloten heeft om mensen, naast het bieden van
werk of dagbesteding, in het wonen te gaan opvangen. Daarmee heeft Wijnand aan de
grondslag gestaan van de oprichting van onze woonwerkgemeenschap/zorghuis.
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Kringloopdag 2015
Zoals ieder jaar proberen wij van de Nationale Kringloopdag een bijzondere dag te maken voor klanten en medewerkers.
Dit jaar hadden we een € 1,- markt met kleding en boeken georganiseerd die zowel qua sfeer, entourage als verkoop
een groot succes was. Het Rad van Fortuin, het springkussen en de suikerspinnen zijn inmiddels een traditie geworden
op de kringloopdag. Al met al was het een gezellige drukke dag waarbij we ook veel nieuwe klanten hebben mogen
verwelkomen.
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MARKT
“Alles vindt zijn bestemming….
de mens en wat hij maakt!”[Uit de missie van de ARM]

“Gepimpte” kast in winkel
Oudegracht 253

MARKT
De branche is in ontwikkeling
De markt waar De ARM deel van uitmaakt verandert. De klanten krijgen andere verwachtingen van ons en hebben ook
steeds meer te kiezen. Er komen namelijk steeds meer aanbieders van tweedehands en duurzame artikelen bij. Retro en
vintage zijn hip. Erg veel bedrijven spelen in op ‘de circulaire economie’ trend. Daarnaast bieden ketens ook steeds meer
‘nieuwgoed’ aan tegen een zeer lage prijs. Hier kunnen we niet tegenop concurreren. Ondanks dat De ARM de mensen milieudoelstellingen voorop stelt, is de besteding van onze klant wel hard nodig. 80% van de inkomsten halen wij
namelijk uit de verkoop in onze kringloopwinkels. De daadwerkelijke besteding per klant wordt een steeds belangrijkere
parameter. Om deze omhoog te krijgen, moeten wij mee gaan met ontwikkelingen die gaande zijn op de markt. Een
‘leuke en interessante winkelervaring’ is waar de klant om vraagt. Creativiteit, klantvriendelijkheid én een professionele
bedrijfsvoering zijn hiervoor van belang. Ook andere partijen, zoals de gemeente, willen wij graag overtuigen van onze
kwaliteit als kringloopbedrijf en als sociale werkgever. Het afgelopen jaar hebben wij daarom (onder andere) hard gewerkt
aan het invoeren van het Kringloop Keurmerk van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN).
Cijfers worden steeds belangrijker. Het afgelopen jaar hebben wij daarom ingezet op meer openheid van zaken. De
onderstaande diagrammen laten zien hoe het geld binnen komt en waaraan het vervolgens weer besteed wordt.

HOE KOMEN WE AAN ONZE INKOMSTEN?
Inkomsten uit verkoop in
onze kringloopwinkels
Inkomsten uit overige
recycle-activiteiten
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HOE BESTEDEN WIJ UW EURO?
€ 0,53 Sociale Werkgelegenheid & Dagbesteding
€ 0,12 Hergebruik & Recycling
€ 0,10 Algemene kosten
€ 0,17 Huisvesting, Onderhoud & Energie
€ 0,08 Afschrijvingen

Klant & kwaliteit
Traject: “Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel?”
De BKN heeft samen met Accenture en se.lab een leer/doe-traject geïnitieerd als onderdeel van het landelijke programma
“Opstuwen Kringloopbedrijven”. De ambitie van dit landelijke programma is om in 3 jaar tijd 800 banen voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt in de kringloopsector te creëren (of te behouden). Het behouden of zelfs het doen
ontstaan van extra omzet door middel van opgedane inzichten uit het leer/doe-traject, kan dit een stap dichterbij brengen.
Het traject is gericht op het verkrijgen van kennis die direct in de praktijk toe te passen was. Dit gebeurde onder begeleiding
van Accenture (adviesbureau met expertise op het gebied van detailhandel), Intergamma (holdingmaatschappij van Gamma
en Karwei bouwmarkten), het Social Enterprise Lab Utrecht en een aantal zelfstandige veldexperts samen met collegakringloopwinkels. Begin 2015 zijn 2 van onze bedrijfsleiders aan de slag gegaan met dit leer/doe traject van ongeveer
22 weken om te komen tot een professionalisering van de winkel. Zij hebben zich daarbij met namen gericht op onze
kledingafdeling/-winkel. Na in eerste instantie een spectaculair resultaat is de situatie nu gestabiliseerd.
Heroriëntatie op uitstraling/formule winkels Oudegracht
Om de te verwachte concurrentie het hoofd te kunnen bieden en aan de
veranderende verwachting van de consument tegemoet te kunnen komen, zijn we
gestart om de formule op de Oudegracht aan te passen/te vernieuwen. We hebben
ons daarbij gericht op de meubels. Er wordt met name gedacht aan een moderne
uitstraling met een toegevoegd of andersoortig assortiment, door middel van
gepimpte oude meubelstukken, meer accessoires zoals mooi servies, een vintage
tas, enz. Op deze manier proberen we in te spelen op de trends zoals retro en
vintage, door in de selectie van goederen hier rekening mee te houden. De afgelopen
maanden zijn we hiermee langzaam aan de slag gegaan op de Oudegracht 253.
JAARVERSLAG 2015 - Kringloop Centrum Utrecht - De ARM
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Klant enquête 2015
In het najaar van 2015 hebben wij een klant enquête gehouden in onze winkels met als doel zicht
te krijgen op de klanttevredenheid en om te kunnen toetsen of onze doelen en uitgezette acties
zoals nieuwe inrichting/uitstraling winkels, verruimde openingstijden winkels, nieuw prijsbeleid
en actiever gebruik Social Media klanten bereikt hebben. De enquête heeft plaatsgevonden door
middel van het invullen van een kaart met een aantal vragen.
In het Kringloop Warenhuis in Hoograven zijn er
560 enquêtes ingevuld. Opvallend was dat 90%
aangaf tevreden te zijn over de behulpzaamheid
en klantvriendelijkheid van de medewerkers. De
verruimde openingstijden zijn wel opgevallen, maar
de tevredenheid daarover is verdeeld. 35% is tevreden maar daar tegenover
heeft 30% de wens tot nog ruimere openingstijden. Bij de meeste klanten zijn
de Social Media kanalen niet bekend of maken zij daar geen gebruik van. Een
groot deel geeft wel aan daar interesse in te hebben en dit te willen gaan volgen.
Dit geldt met name voor de jongere klanten. De gemiddelde leeftijd van de
klanten lijkt in Hoograven te dalen t.o.v. de enquête in 2012. Een grote groep
respondenten is tussen de 26-35 jaar. Ook viel op dat het veel nieuwe klanten
betreft die de enquête ingevuld hebben. De grootte en netheid van de winkel
sprak hen vooral aan. Van alle respondenten waren de meningen over het prijsniveau verdeeld, de helft was daarover
tevreden, de andere helft niet.

“Ik word
blij van
jullie”
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In de winkels op de Oudegracht zijn er in totaal 236 enquêtes ingevuld.
58 op Oudegracht 247, 107 op Oudegracht 266 “Krenten uit de pap”
en 71 op de Oudegracht 274, “Kleding & accessoires”. De leeftijd
van onze klanten op de Oudegracht verschilt per winkel. In 247 is de
grootste categorie tussen de 15 en 35 jaar (64%), tussen 36 en 65+
zijn de verschillen nihil te noemen (7% en 9%). In 266 en 274 is er een
evenwichtige verdeling in de verschillende leeftijdscategorieën met
een variatie tussen 14% en 20% per leeftijdsblok.
Verder viel het volgende op: meer dan 43% is tevreden over de
klantvriendelijkheid van medewerkers, 2% gaf aan ontevreden te
zijn. De wens voor langere openingstijden werd geuit. Meer dan
50% van de klanten is tevreden over de prijs-kwaliteit verhouding
van onze goederen. Bij de “Krenten uit de pap” winkel valt op dat de
vraagprijs door klanten regelmatig als te hoog wordt ervaren. Ook op
de Oudegracht is er nog weinig bekendheid (of gebruik) omtrent de
activiteiten op Social Media.

“Een bezoek
aan de winkels
van de ARM
is een soort
ontspanningsmoment voor
mij”

Over het algemeen viel op dat veel klanten weten van onze doelstellingen milieu en werkgelegenheid maar dat onze
doelstellingen op het gebied van zorg en hulpverlening minder bekend zijn. In ieder geval werd de enquête zowel door
klanten als door de medewerkers positief ontvangen en we waren dan ook meer dan tevreden over het respons. Een
Haarlemmer die ons regelmatig bezoekt: “Jullie zijn uniek in jullie soort”. Een ander opmerking was: “Blijf vooral lang
bestaan”. En laten we dat nou net van plan zijn!
JAARVERSLAG 2015 - Kringloop Centrum Utrecht - De ARM
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MENS
“Kracht komt niet voort uit een
lichamelijk vermogen.
Het komt voort uit een
ontembare wil.” [Mahatma Gandhi]

Medewerker tijdens een
personeelsuitje

MENS
Onze medewerkers staan bij ons centraal
We proberen zoveel mogelijk mensen aan een werkplek te helpen. We streven daarbij naar een werksfeer waarin we
elkaar respecteren, maar vooral elkaars beperkingen en elkaars vaardigheden accepteren. Van iedereen wordt verwacht
dat hij/zij meedenkt, meewerkt en initiatieven neemt (actief zijn) binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.
We streven ernaar om onze medewerkers binnen De ARM een
reguliere, betaalde baan aan te bieden. Er zijn al tientallen
mensen regulier aan het werk gekomen binnen onze kringloop
die begonnen waren via een werkplek met behoud van uitkering
(gesubsidieerde- of participatiebaan), dagbesteding of die
vrijwilligerswerk hebben gedaan.
De ARM biedt daarnaast hulpverlening door mensen op te
vangen die uit een probleemsituatie
komen. Daar waar mensen zorg en
begeleiding bij het wonen nodig
hebben, kunnen wij een woonplek
bij de Woonwerkgemeenschap/
Zorghuis Klein Armelisweerd
bieden.
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Ontwikkeling en functiebegeleiding
Binnen onze stichting leveren alle medewerkers een bijdrage aan het doel van de organisatie door het verrichten
van werkzaamheden op het gebied van ‘Logistiek & Transport’, ‘Sorteer & Verkoop’, ‘Werkplaats & Onderhoud’ of
‘Secretariaat & Ondersteuning’. De medewerkers zijn daarbij in principe werkzaam op een vaste werkplek op één van
deze deelgebieden. Zij hebben daarbij een Assisterende -, Basis - of Centrale positie. De A betekent dat er sprake is van
assisterende en ondersteunende taken, de B staat voor
een basis-positie en bij de C is sprake van een centrale
rol met een specifieke verantwoordelijkheid zoals
kassaverantwoordelijkheid, aansturing, coördinatie of
specifieke (vak) kennis.
In het kader van de ontwikkeling van medewerkers
zijn er in 2015 met iedere vaste medewerker
individuele, functiebegeleidingsgesprekken gevoerd.
In dit gesprek hebben we de functiebeschrijving en
de functiewaardering die van toepassing is besproken
en met elkaar geëvalueerd welke zaken er goed
gaan en welke leerpunten er zijn. Elk jaar zal er een
functiebegeleidingsgesprek plaatsvinden waarin het
functioneren besproken wordt en hoe medewerkers zich
verder kunnen of willen ontwikkelen binnen de stichting.
De gesprekken zijn op een hele positieve manier verlopen.
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Arbobeleid
In 2015 is een start gemaakt met de uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie als onderdeel van het Arbobeleid.
Hierin zullen alle risico’s die in de bedrijfsvoering kunnen voorkomen, beschreven, onderzocht en geëvalueerd worden.
Daar onze kringloop organisatie, naast de winkels, over diverse werkplaatsen beschikt om goederen te repareren, op te
knappen of te recyclen, is het een hele uitdaging alle verschillende werkprocessen goed in beeld te brengen, zodat de
veiligheid van onze medewerkers gewaarborgd kan worden. In het kader van de Bedrijfshulpverlening zijn er in 2015 vier
medewerkers gecertificeerd. Gezien de omvang van onze activiteiten en de spreiding van de werkplekken en winkels zullen
we in 2016 dit aantal uitbreiden naar tien BHV-ers.
Toename dagbesteding & begeleidingstrajecten
Een doelstelling voor dit jaar was om meer te kunnen betekenen rondom de dagbesteding en het bieden van onbetaalde
arbeidsplaatsen. Het afgelopen jaar is er daarom tijd en energie gestopt in diverse activiteiten om in het kader van
de participatiewet meer mensen aan het werk te helpen. Hierbij zijn inmiddels overeenkomsten tot stand gekomen.
Wij zullen als stichting Hoofdaannemer worden voor het kunnen bieden van werkervaringsplaatsen vanuit kwetsbare
doelgroepen zoals dagbesteding aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Verder zijn we betrokken bij het
project Sociale Prestatie en Arbeidsmatige Activering, ingezet door de gemeente Utrecht voor de BGG (Begeleiding Groep)
cliënten. Bij de centrale bijeenkomst van de gemeente werd De ARM, genoemd als voorbeeld van een sociale ondernemer
die het goed doet in Utrecht als het gaat om het kunnen bieden van sociale werkgelegenheid. Daar waren wij natuurlijk
reuze trots op. Ook zijn we een samenwerking aangegaan met “Centrum Vakwerk/Inwerking”. Dit re-integratiebureau
richt zich met name op de doelgroep WA-jongers. Voor de begeleiding van deze doelgroep zijn er jobcoaches beschikbaar
die de medewerker zowel in de werk- als in de thuissituatie begeleidt. Het doel is om de deelnemers op een efficiënte en
zorgvuldige wijze te begeleiden naar passend werk.
JAARVERSLAG 2015 - Kringloop Centrum Utrecht - De ARM
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MILIEU
“Hergebruik
voor een duurzame
samenleving
en een beter milieu ” [Slogan van onze website]

MILIEU
Hergebruik
Eén van de doelstellingen van onze kringloop is hergebruik te bevorderen en te investeren in het voor hergebruik geschikt
maken van gebruikte goederen. In de werkplaatsen worden producten nagekeken en/of gerepareerd. De ARM is één van
de weinige kringloop organisaties die goederen repareert en waarde toevoegt.
Ongeveer 65% komt, via onze werkplaatsen, terecht in onze kringloopwinkels.
Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan de circulaire economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat
bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde-vernietiging te minimaliseren.
Recycling
Recycling is het proces waarbij een afvalproduct tot grondstof wordt verwerkt, zodat er opnieuw een product uit gevormd
kan worden.

IN 2015:

35.700 kilo aan niet te repareren elektrische aparaten verzameld en verwerkt
28.690 kg aan oud ijzer verzameld en verwerkt
85.473 kilo oud papier verzameld en verwerkt
127.717 kilo aan oud-textiel verzameld waarvan: 31% verkocht in de winkels
69 % op andere wijze hergebruikt
JAARVERSLAG 2015 - Kringloop Centrum Utrecht - De ARM

19

FINANCIËN
“Delen is mijn leidend principe.
Van delen wordt niemand ARM” [Ad Schenk, oprichter]

Knikkerlamp gemaakt door een
medewerker

FINANCIËN
Overzicht financiële situatie
Winkelverkoop
VERSCHIL 2014 - 2015
Ten opzichte van 2014 steeg de winkelomzet licht, dat
Winkels Oudegracht ..........................................+ 2,1%
is positief ten opzichte van winkels in het algemeen. De
Kringloop Warenhuis Hoograven........................+ 7,7%
omzetstijging heeft met name plaatsgevonden op de verkoop Totaal verkopen..................................................+ 5,3%
van meubels, kleingoed en boeken. Verder zijn wij erg blij met
de toename van het aantal klanten. Wij constateren dat veel
Aantal betalende klanten:
nieuwe klanten van buiten de stad Utrecht komen, wat ons
Winkels Oudegracht...........................................+ 7,3%
een meer regionale functie geeft.
Kringloop Warenhuis Hoograven...........................+ 6%
Daar de kosten echter ook gestegen zijn, sluiten we het jaar
2015 af met een negatief resultaat. Gezien het feit dat de
Gemiddelde besteding per betalende klant:
vermogenspositie voldoende is, kunnen we dit opvangen. Om Winkels Oudegracht.......................................... + 2,1 %
de continuïteit ook voor de toekomst te waarborgen streven
Kringloop Warenhuis Hoograven.......................- 0,8 %
wij ernaar dat de vermogenspositie op termijn gelijk zal zijn
aan eenmaal onze jaarlijkse lasten.
Een belangrijke investering is de aanschaf geweest van een andere, energiezuiniger en minder vervuilende vrachtwagen
voor de ophaal- en bezorgdienst. Voor 2016 zijn een aantal kleine investeringen gepland.
De verwachting is dat er ten aanzien van de personele kosten een lichte stijging zal zijn in 2016 o.a. in verband met de
verhoging van de loonschalen uit het Handboek Arbeidsvoorwaarden. Op de overige kosten zal waar mogelijk bezuinigd
gaan worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er in september 2015 voor gekozen een aantal werkprojecten van
de ARM samen te voegen tot 1, waardoor kosten gedeeld kunnen worden en we meer flexibiliteit creëren rondom
de inzet van onze medewerkers. Wij verwachten een lichte omzetstijging in 2016 en hopen daarnaast een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst te kunnen sluiten met Stadswerken van de Gemeente Utrecht.
JAARVERSLAG 2015 - Kringloop Centrum Utrecht - De ARM
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EEN BLIK VOORUIT
Er werken landelijk gezien naar schatting 12.000 mensen in de sector, waarvan 6.000 met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De omzet van de hele branche komt voor 70% voort uit de verkoop van goederen1. Ook wij zijn voor onze inkomsten
afhankelijk van de verkoop vanuit de winkels. Dat wij tevreden klanten hebben is dus een noodzaak voor onze stichting,
want in weerwil van wat vaak gedacht wordt, is er geen subsidie en is kringloop De ARM een onafhankelijk bedrijf. Hier
zijn wij ook trots op. Voor De ARM vormen mens en milieu, verenigd in kringloopbedrijvigheid, kernwaarden die niet snel
‘uit de markt’ zullen raken. Wel moeten we ons blijven aanpassen op de markt en zullen ons de komende jaren blijven
versterken.
Keurmerk kringloopbranche
Het woord “Kringloop” is geen beschermde titel, iedereen, dus ook commerciële 2e hands handelaren mogen deze
naam gebruiken. Daarom heeft de Brancheorganisatie Kringloopbedrijven Nederland een keurmerk ontwikkeld om het
onderscheid te kunnen maken in de 2e hands goederenmarkt. Dit keurmerk is afgeleid van ISO-9001-2000 en wordt door
LLOYDS jaarlijks getoetst. De toekenning van het keurmerk is een erkenning van de kwaliteit en professionaliteit waarmee
gewerkt wordt. Om het keurmerk te behalen moet aangetoond worden dat we onze doelstellingen nastreven en ons
optimaal inzetten voor hergebruik, milieu, mens en sociale werkgelegenheid. Ook De ARM zet al jaren haar middelen in
om deze doelstellingen te verwezenlijken. Daarom zijn wij in 2015 gestart met de procedure om dit keurmerk te verdienen
en is het keurmerk inmiddels aangevraagd. Begin 2016 zullen wij een audit/onderzoek krijgen en hopen het nieuwe jaar
feestelijk te kunnen beginnen met het behalen van het keurmerk.
Heroriëntatie op doelgroepen en openingstijden
Het komende jaar zullen we onderzoeken in hoeverre we de openingstijden verder kunnen uitbreiden. Op de Oudegracht
1

Rapport Kringloop 2020 Samen Sterk, p. 4
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Milieu

Mens

Hergebruik

Werkgelegenheid & reintegratie

Recycling

Zorg & hulpverlening

Duurzaamheid

Dagbesteding & Vrijwilligers

is de uitbreiding naar elke zondag nog een wens. De mogelijkheden om dit te kunnen bewerkstelligen en op welke manier
dat praktisch haalbaar is, zullen we in 2016 verder onderzoeken. Daarnaast gaan we ons komend jaar richten op de
doelgroep jongeren waarvan wij vinden dat deze de kringloop nog meer zouden kunnen gaan ontdekken.
Identiteit
Daar gebleken is dat onze doelstellingen op het gebied van zorg en hulpverlening minder bekend zijn bij onze klanten,
zullen we aandacht aan dit aspect besteden omdat het een belangrijk onderdeel is van onze identiteit.
JAARVERSLAG 2015 - Kringloop Centrum Utrecht - De ARM
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CONTACTGEGEVENS

Verlengde Hoogravenseweg 69
Tel 030-2893649
www.kringloopcentrumutrecht.nl
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