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JAARVERSLAG 
2016 

Het doel van onze stichting is om (sociale) werkgelegenheid te bieden en hergebruik te bevorderen van goederen en grondstoffen met een positieve impact op mens 

en milieu. De kringloop zorgt er namelijk voor dat de levensduur van goederen met minstens de helft wordt verlengd en werkt op die manier mee aan een duurzame 

samenleving. Naast werk en dagbesteding heeft Kringloop Centrum Utrecht de ARM hulpverlening en zorg aan mensen uit probleemsituaties tot één van haar 

kerntaken gemaakt. Op deze wijze dragen wij ons steentje bij aan de participatie-samenleving.  Kringloop Centrum Utrecht  de ARM is opgericht door Stichting Prokind. 

Deze stichting bestaat sinds 1981 en is ontstaan vanuit hulpverlening aan jongeren die begeleiding nodig hadden bij werken, wonen en leven. Momenteel fungeert 

Prokind als beheerstichting en heeft een belangrijke rol in het bewaken van het realiseren van de doelstellingen waar Kringloop de ARM voor staat.                                                                                                             

In dit jaarverslag wordt een terugblik gegeven op onze activiteiten in 2016 rondom mens, milieu en markt en laten wij u een kijkje nemen in de wereld achter de 

producten die in onze winkels een tweede leven tegemoet gaan.                                     

29 april 2017  
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VOORWOORD 
 

Aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden, 

Dat ons kringloopbedrijf een maatschappelijke onderneming is zonder winstoogmerk, sociale werkgelegenheid en opvang biedt, hergebruik bevordert en dat dit goed 

is voor het milieu, weten de meeste mensen hopelijk wel. Echter gebleken is: “hoe professioneler de organisatie, hoe groter het effect op mens, werk en milieu”.  

Het streven van de afgelopen 12 maanden is dan ook geweest, te werken aan de professionalisering van onze kringloop-organisatie wat door middel van het behalen 

van het Keurmerk voor de kringloopbranche is getoetst. En daar is best veel energie in gestoken en (extra) werk voor verzet. Niet dat er niet al kwalitatief goed werk 

werd geleverd, of dat dat niet eerder belangrijk was, maar hoe toon je dat nu aan? Hoe leg je dat goed vast? Met inzet en veel geduld van iedereen, is het gelukt, 

hebben wij de externe audit doorstaan en zijn we gecertificeerd! 

Naast deze kwaliteitstoets kan het keurmerk ook om andere redenen belangrijk zijn. Er komen namelijk steeds meer grote partijen, bijvoorbeeld  

afvalverwerkingspartijen, op de markt die zich gaan richten op kringloopproducten, waarbij gebleken is dat, naast het ontbreken van de sociale aspecten, het effect op 

het milieu zich niet gunstig ontwikkeld. Ook in het in 2016 uitgekomen boek  “De verborgen impact” van Babette Porcelijn was de meest verrassende conclusie dat de 

grootste schadelijke impact op onze planeet wordt veroorzaakt door spullen. Van het proces van maken, aankoop, transporteren tot de (afval)verwerking van 

producten. Bij de klimaattop in Parijs werd duidelijk dat Europa voor de toekomst daarom moet gaan voor “ Lokaal & Sociaal”. Om het “Kaf van het koren”  te kunnen 

onderscheiden, kan het keurmerk  van de kringloop-branche een goede rol vervullen.  

En over Lokaal & Sociaal gesproken: Kringloop Centrum Utrecht de ARM is al vele jaren in de stad Utrecht actief en een echte Utrechtse organisatie. Wij zien onszelf 

dan ook als een Lokale en Sociale onderneming. Het feit dat Kringloop Centrum Utrecht de ARM in de boeken en shoppingsgidsen van Utrecht staat als “1 van de 111 

plekken in Utrecht die je gezien moet hebben” of in de Top Tien van goede kringloopwinkels in Nederland, zoals recent in de Volkskrant, is natuurlijk mooi, net als het 

verkrijgen van een keurmerk maar wat niet iedereen ziet of weet is al het harde werk dat ook achter de schermen plaatsvindt. Dozen vol huisraad, zakken vol kleding 

worden elke dag weer gesorteerd, goederen die mensen over hebben maar wel een tweede leven verdienen worden door onze mannen van de ophaaldienst van 4 

hoog (soms zonder lift) naar beneden gehaald en vervolgens opgeknapt in de werkplaatsen. Dag in dag uit gaan al die goederen door de handen van onze 

medewerkers die vol goede moed steeds weer aan deze dagelijkse klus beginnen en zich dan ook nog vol inzetten om zo’n keurmerk proces te doorlopen. En dat is iets 

om bijzonder trots op te zijn, als stichting, als werkgever, als werknemer, als vrijwilliger maar ook als maatschappij! 

Namens het managementteam en bestuur,   

Nannette Schenk    
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2016: EEN TERUGBLIK 
 

Overzicht activiteiten en gebeurtenissen 

Keurmerk kringloopbranche 

Het jaar 2016 stond in het teken van het behalen van het keurmerk voor de 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.  

Op 27 januari is de externe audit uitgevoerd. Na een spannende en vermoeiende dag kregen we te horen dat we “geslaagd” waren en hebben we tot onze trots het 

keurmerk toegekend gekregen . Dat was natuurlijk een prachtig begin van het nieuwe jaar.  

Samen met medewerkers, klanten en genodigden is op feestelijke wijze op 3 juni het keurmerk uitgereikt door Burgemeester Jan van Zanen samen met de directeur 

van de Brancheorganisatie Kringloopbedrijven. We hebben deze bijzondere dag afgesloten met een personeelsfeestje.  

                       

      

Markten 

Op 5, 6 en 7 mei van dit jaar hebben we drie leuke dagen gehad met ons Pre-Summer Sale festival. Het idee was ontstaan omdat we veel tenten 

en buitenspullen hadden die vanuit de winkel wat lastig aan de klant te laten zien en te verkopen zijn.  Mede vanwege de zomerse temperaturen 

was de markt een groot succes. Zowel bij de klanten als bij de medewerkers was er een goede sfeer, veel gezelligheid en samenhorigheid zowel 

buiten op de markt als in de winkel. Zoals 1 van de medewerkers zei “Dit is top voor de teambuilding en samenwerking onderling”. Daarnaast 

hebben we ons doel behaald en zijn er in totaal 15 tenten verkocht en heel veel kleding en boeken buiten op de markt.  
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Wij waren aangenaam verrast met het initiatief van Universiteit Utrecht om in de introductieweek voor de internationale campus een 

Studentenmarkt op de campus te organiseren.  Er kwamen in die week zo'n 300 nieuwe studenten aan op de campus, waarvan 

ongeveer de helft uit het buitenland. Zeker deze internationale studenten komen natuurlijk aan zonder enige inboedel of 

gebruiksgoederen op zak. Omdat zij ook geen middelen hebben om nieuwe huisraad te vervoeren, is er een gezamenlijke markt 

georganiseerd  voor nieuwe studenten op de University College Utrecht campus. De studenten hebben vrijwilligers geregeld om te 

helpen met de verkoop en organisatie van het geheel. Natuurlijk vinden wij het van belang dat vooral jongeren zich het nut en de noodzaak van de doelstellingen van 

kringlooporganisaties realiseren. De markt was een groot succes. Met een vrachtwagen vol goederen vertrok het promoteam naar de Campus. Kleine meubels, 

vloerkleden, lampjes, schilderijen, boeken, kleding en kleingoed gingen van de hand. De studenten waren zeer enthousiast en konden hun studentenhuis of -kamer 

inrichten met herbruikbare goederen. Moe maar voldaan en met een lege vrachtwagen zijn we aan het einde van de dag weer naar huis gegaan. 

Kringloopdag 2016  

Het thema van Nationale Kringloopdag 2016 was “Een Goeie Koop”. Iedereen die spullen inlevert of koopt bij een kringloopwinkel levert een bijdrage aan het milieu. 

Door spullen nog een tweede (of derde of vierde…) kans te bieden ontstaat er minder afval én hoeft er niets nieuws geproduceerd te worden. De opbrengst van de 

verkochte spullen wordt grotendeels geïnvesteerd in mensen. Kortom, een goeie koop doe je pas echt bij de kringloop!! Om het publiek te laten zien welke goede 

dingen kringlooporganisaties doen voor mens en milieu zetten we elk jaar op de kringloopdag de deuren wagenwijd open en maken we er een feestelijk dag van met 

acties, kortingen en activiteiten. Dit jaar was er weer een Rad van fortuin voor kortingen, hadden we een workshop “Pimpen en zelf maken van tweedehands 

meubels”, een 1 euro Boeken- en Kledingmarkt op alle locaties en livemuziek bij de winkels op de Oudegracht.  
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MARKT 

 

  “Niks verARMing;  

  Kringloop is trendy!”-  

  [Uit artikel in de Binnenstad krant] 
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MARKT 

De branche blijft in ontwikkeling 

Kringloopbedrijven zijn inspirerende voorbeelden van sociaal ondernemerschap, waarbij niet alles draait om het maken van winst. Zo bieden wij werk aan mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt en leveren we een bijdrage aan het hergebruik van goederen. De kringloopbranche is de afgelopen jaren getransformeerd van een 

keten van stoffige winkels met oude rommel naar aantrekkelijke outlets met unieke items voor een brede doelgroep. Hiermee krijgt de Kringloop een ander imago! 

Kringloopbedrijven zijn niet alleen goed voor het milieu, maar vooral ook voor de lokale werkgelegenheid. Om dit inzichtelijk te maken heeft de BKN een benchmark 

verricht en de resultaten hiervan op haar website gepubliceerd. Hieruit blijkt dat kringloopbedrijven in de lift zitten. Ruim 11 miljoen betalende klanten bezochten 

vorig jaar landelijk gezien de kringloop. De gemiddelde omzetgroei bedroeg 4%. Opvallend is ook het hoge klanttevredenheidscijfer van 7,8! Hieruit kan worden 

afgeleid dat de veranderingen het imago van de kringloop hebben versterkt. Wat hier zeker aan bijdraagt is dat de kringloop vaak een sterke lokale functie heeft, 

goede doelen ondersteunt uit opbrengsten en door bijdragen in natura.         

Klant & kwaliteit 

PR & Marketing 

Ook Kringloop Centrum Utrecht de ARM is bezig geweest zich in de markt duidelijker te profileren en op het gebied van PR & marketing meer actief te zijn op Social 

Media. De effecten hiervan zijn natuurlijk lastig te meten, maar het afgelopen jaar zijn wij regelmatig op bijzondere wijze onder de aandacht geweest:    

111 PLEKKEN IN UTRECHT DIE JE GEZIEN MOET HEBBEN  

Tot onze verrassing ontvingen wij een uitnodiging voor de boekpresentatie van “111 PLEKKEN IN UTRECHT DIE JE GEZIEN MOET HEBBEN” omdat Kringloop Centrum 

Utrecht de ARM één van de 111 is die in deze uitgave is opgenomen. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan onze kringloop organisatie in dit leuke populaire 

boekje.  De 111 PLEKKEN-boeken zijn de ideale gids om een specifieke streek of stad te ontdekken. Ze beschrijven steden en regio’s vanuit een eigenzinnig en 

persoonlijk perspectief, bieden de beste insidertips en slaan andere wegen in, weg van de toeristenpaden. In dit boek worden opvallende initiatieven of organisaties uit 

een stad of streek opgenomen en beschreven. 

UTRECHTS ARCHIEF  

Enige tijd geleden zijn wij benaderd door het Utrechts Archief met het verzoek of wij, vanwege onze bijzondere geschiedenis als Utrechts bedrijf, het archief van de 

stichting aan hen willen overdragen. Op die manier wordt het beschikbaar voor iedereen en blijft het ook voor later bestaan. Wij vonden dat natuurlijk erg bijzonder en 

zijn op dit verzoek ingegaan. Het afgelopen jaar is er daarom iemand op de locatie in Hoograven bezig geweest om alle stukken uit te zoeken en te gaan archiveren 

t.b.v. het Utrechts Archief.  Inmiddels is het gehele archief ondergebracht in het Utrechts Archief en is het daar te bezichtigen.  

http://www.kringloopwinkels.nl/?s=benchmark
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MENS 

 

“Wil je snel gaan, ga alleen: 

Wil je ver komen, ga dan samen.” -  

 [Keniaans gezegde..] 

 
 

Behalen keurmerk: een gezamenlijke 

prestatie! 
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MENS 
 

  

Personeel 2016 

Totaal fte 26,6 

aantal medewerkers in dienst 36 

Aantal oproepkrachten 3 

Aantal vrijwilligers 21 

Aantal dagbestedingsplaatsen 7 

Aantal re-integratie kandidaten 10 

Aantal reclassering waaronder Halt 25 x   

Aantal stageplekken (maatschappelijk en vanuit 

praktijkschool) 

12 x  

ziekteverzuim % 1. 97  

 

Invoering gestructureerd werkoverleg 

Communicatie en overleg is van belang als je met elkaar de doelen van de stichting wil nastreven. De medewerkers hebben daarbij een belangrijke rol in onze 

organisatie. Om de communicatie beter te laten verlopen hebben we in 2016 een meer gestructureerde vorm van werkoverleg ingevoerd. We denken op deze wijze 

nog meer dan we al deden gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en vaardigheden. Dat betekent niet dat elke “wens” kan uitkomen maar we hopen wel dat een 

ieder zich gehoord kan voelen en dat ook duidelijker is waarom bepaalde keuzes wel of niet gemaakt worden.  

  

65 medewerkers in een 

reintegratie-, taakstraf- 
of dagbestedings- of 
stagetraject 

36 medewerkers in 

een reguliere baan 

We streven ernaar om onze medewerkers binnen Kringloop Centrum Utrecht 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.  
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MENS 
 

Medewerkers tevredenheidsonderzoek 

In het najaar van 2016 heeft er een medewerkers tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder al onze medewerkers en vrijwilligers. Dit onderzoek werd uitgevoerd 

door Hilde Koevoet in het kader van de afronding van haar opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen betreffende het vakgebied  “bevorderen en 

bewaken van kwaliteit”. De gegevens zijn verzameld door middel van een enquête. De resultaten van het onderzoek waren te lezen in een onderzoeksverslag. Het doel 

van het onderzoek was om de kwaliteit binnen de organisatie te verbeteren en aandacht te besteden aan de mening en inbreng van de medewerkers. Op die manier 

kunnen medewerkers meedenken over hoe er op een positieve manier kan worden gewerkt.  

We waren heel blij met het resultaat omdat bijna iedereen had aangegeven hun werk met veel plezier te doen. Op Hoograven was dat 91% (2 mensen hebben Neutraal 

ingevuld), 52% van de medewerkers waren het “zeer eens” en 39%  “eens” met de vraag of zij hun werk met plezier doen. Op de Oudegracht was dit 100%, namelijk 

44% was het “zeer eens” en 56% het “eens”. Het gemiddelde rapportcijfer dat gegeven is over alle vragen en onderwerpen, was een 7.3 (KCU) en een 7.5 (OG). Daar 

mogen we met zijn allen best tevreden over zijn.  De resultaten en de aanbevelingen die door de onderzoekster zijn gedaan, zijn besproken tijdens de werkoverleggen.  

 

Levensfasebewust personeelsbeleid 

In 2016 zijn we gestart met het invoeren van leeftijdsfasebeleid. Vooral bij de doelgroep 60+ was er al langere tijd de vraag om minder uren te kunnen werken en/of op 

zaterdag vrij te zijn. Afgelopen jaar hebben we dit 60+ beleid opgenomen in het bedrijfsreglement.  
 

Sociale werkgelegenheid & Dagbesteding 

De samenwerking die we zijn aangegaan met Centrum Vakwerk/Inwerking heeft in 2016 geleid tot het kunnen aanstellen van 2 medewerkers (uit de WA-jong) in een 

gedeeltelijk betaalde baan.  

Om nog meer mensen een werkplek te kunnen bieden, zijn we onze contacten gaan uitbreiden met onder andere de buurtteams in Utrecht. Zij hebben zicht op 

mensen die graag aan het werk zouden willen maar waarbij dat zonder hulp niet lukt. Daar wij het belangrijk vinden om lokaal een partner te worden voor de sociale 

werkgelegenheid, zijn er inmiddels contacten met de buurtteams van Hoograven, Rivierenwijk, Lunetten, Overvecht en Kanaleneiland.  

In het kader van de opdracht vanuit de gemeente Utrecht rondom de beschikkingen van de Sociale Prestatie en Dag Ondersteuning, leveren wij als wijkpartner een 

bijdrage om te komen tot gezamenlijke wijkplannen. Het doel is daarbij om tot afstemming en samenwerking te komen ten behoeve van activering en dag 

ondersteuning van kwetsbare wijkbewoners. Met elkaar zien we meer en kunnen we gezamenlijk betere antwoorden vinden op de behoeften in de wijk. 
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MILIEU 

“Wist u dat dat kringloopwinkels elk jaar  

ca 120 miljoen kilo aan goederen ophalen en  

dat daarvan vorig jaar 82 procent opnieuw  

is verkocht of hergebruikt? “ 

Dit scheelt zo’n 95 miljoen kilo CO2– uitstoot  

en staat gelijk aan een jaar lang  

verwarmen van 38.967 huishoudens.  
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MILIEU 
 

Hergebruik 

De huidige activiteiten van de kringloopwinkels vormen aantoonbaar een onmisbare schakel in de afval- en grondstofketen. In deze rol vormt de kringloopbranche een 

belangrijke plek in de overgang naar de circulaire economie. Daarbij zal  -meer nog dan nu–  hulp bij inzameling, sortering en scheiding van afval nodig zijn om re-use, 

re-pair, re-fresh en re-cycling mogelijk te maken. Dit betekent dat meer beschutte werkgelegenheid kan worden gecreëerd, hetgeen een rechtstreekse bijdrage vormt 

aan de doelstellingen van de Participatiewet. Onze stichting werkt hiertoe samen met zowel gemeentelijke instanties als met inzamelaars. Een betere sortering en 

scheiding zorgt tegelijkertijd ook voor een nieuwe instroom aan welkome voorraad herbruikbare goederen, wat de aantrekkelijkheid van onze kringloopwinkels weer 

vergroot. Het afgelopen jaar hebben wij, via het door ons aangeschafte goederenregistratiesysteem, een goed inzicht gekregen in de inzameling die wij in de stad 

Utrecht bewerkstelligen. Alleen al bij de mensen thuis hebben wij  108.011 kg aan herbruikbare goederen opgehaald in het jaar 2016. Daar komt nog bij, de spullen die 

door de klanten zelf bij het aanbiedstation zijn gebracht en wat wij opgehaald hebben aan kringloopgoederen uit onze kringloopcontainer bij de milieustraat van de 

gemeente.   

 

Up-cycling 

Afgelopen jaar zijn we ons nog meer gaan inzetten voor met name het proces rondom re-fresh of up-cyclen. Veel van de meubelstukken die in onze winkels een 

nieuwe eigenaar vinden, zijn vaak geheel gerestaureerd en in onze werkplaats opgeknapt.  Door middel van een label waarop staat “Made by de ARM”  dat wij aan 

deze producten hangen, kunnen de klanten zien dat het product tot stand is gekomen in onze werkplaats en dat er dus veel werk aan verricht is. Ge-upcycled dus, van 

goede kwaliteit met een hippe uitstraling maar wel voor kringloopprijzen!  

 

Week van de Duurzaamheid 

Op woensdagavond 5 oktober werd de locatie in Hoograven door ons ter beschikking gesteld aan de initiatiefnemers van de week van de Duurzaamheid. De Duurzame 

Week Utrecht heeft als doel om duurzaamheid in Utrecht meer zichtbaar te maken, initiatieven te verbinden en mensen te inspireren meer met duurzaamheid te gaan 

doen. In deze week kon je je laten informeren over de duurzame initiatieven in Utrecht en zijn er allerlei activiteiten geweest in de stad m.b.t. dit onderwerp. Omdat 

wij natuurlijk achter dit initiatief staan, is de winkel “omgebouwd” tot een bioscoop waar die avond om 20.30 uur een film vertoond is waarbij de energie volledig door 

de zon is verzorgt, zeer duurzaam dus. De opkomst was groot en de film was zeer indrukwekkend.   

Buurtstroomproject 

Eind van het jaar 2016 zijn we benaderd door de buurt (wijk Hoograven) om een samenwerking aan te gaan rondom een buurtstroomproject.  Dit zou vorm kunnen 

krijgen door de plaatsing van zo’n 300 zonnepanelen op het dak van onze vestiging in Hoograven. Naast dat wij een sociale organisatie zijn, zijn wij ook vooral een 

lokale Utrechtse organisatie. En daarom richten wij ons, daar waar het mogelijk is, op samenwerking in de wijk. Dit project is natuurlijk een prachtig voorbeeld van 

samenwerken aan duurzaamheid op lokaal niveau, waaraan wij dan ook graag een bijdrage leveren. Het project zal in 2017 verder ontwikkeld worden en vorm gaan 

krijgen. 
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In 2016: 31.500  kilo aan niet te repareren elektrische aparaten verzameld en verwerkt 

25.800  kilo aan oud ijzer verzameld en verwerkt 

83.945  kilo oud papier verzameld en verwerkt 

80.930  kilo aan oud-textiel verzameld en verwerkt 

Het hergebruikpercentage van textiel is naar schatting 
96%. 51 % daarvan wordt verkocht in de winkels, 49 % 
wordt op andere wijze hergebruikt. 
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Slechts 5 % is restafval.  

  FINANCIËN 
 

Kringloopbedrijven zijn inspirerende voorbeelden van                 “

sociaal ondernemerschap, waarbij niet alles draait  

om het maken van winst.  

Het imago van de kringloopwinkel anno 2016:   

van merkwaardig naar merkWAARDIG.” –  

 
  [van de website: ….www.nationalekringloopdag2016.nl…………..]
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FINANCIËN 
 

Winkelverkoop    

 VERSCHIL 2015 - 2016 

Winkels Oudegracht   -  2 % 

Kringloop Warenhuis Hoograven + 7 % 

Totaal verkopen + 3 % 

  

Aantal betalende klanten:  

Winkels Oudegracht -  2 % 

Kringloop Warenhuis Hoograven + 7 % 

  

Gemiddelde besteding per betalende klant:  

Winkels Oudegracht - 7 % 

Kringloop Warenhuis Hoograven + 0,3 % 

 

Overzicht financiële situatie 

Ten opzichte van 2015 steeg de winkelomzet in totaliteit licht, dat is op zich positief ten opzichte van winkels (detailhandel) in het algemeen. Verder zijn wij erg blij met 

de toename van het aantal klanten in onze vestiging in Hoograven waar steeds meer klanten van buiten de stad Utrecht komen.  

We sluiten het jaar 2016 af met een licht positief resultaat. We zullen het komende jaar vooral moeten inzetten op een omzetverhoging op de Oudegracht, zeker ten 

opzichte van de hoge kosten zoals de huren. Het aantrekken van meer klanten zal een belangrijk aandachtspunt worden. Door middel van een heroriëntatie op de 

toekomstvisie voor de winkels op de Oudegracht is hier een plan voor gemaakt.  

Voor de komende 3 jaar hebben we gelukkig opnieuw een samenwerkingsovereenkomst met stadswerken van de gemeente Utrecht kunnen afsluiten waardoor we 

ons kringloop aanbrengpunt op de milieustraat in Lunetten kunnen behouden. Veel inwoners uit Utrecht brengen hier hun kringloopgoederen die binnen onze 

werkplaatsen en winkels een “tweede leven” wordt gegeven.   
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EEN BLIK VOORUIT 
Toekomstvisie winkels Oudegracht  

Aan het feit dat er rondom onze winkels op de Oudegracht steeds meer soortgelijke winkeltjes komen die tweedehands goederen aanbieden, zitten voor- en nadelen. 

Aan de ene kant is het leuk om te zien dat we in de Utrechtse binnenstad een, met de negen straatjes uit Amsterdam, vergelijkbare situatie krijgen, waardoor het 

gebied nog aantrekkelijker wordt voor het winkelend publiek. Aan de andere kant is het een concurrerende factor met negatieve gevolgen voor de omzet waarvan wij 

afhankelijk zijn voor onze bestaanscontinuiteit. Na de heroriëntatie op de formule van de winkels op de Oudegracht is er daarom eind 2016 een 

toekomstvisie voor het jaar 2017 opgesteld. Hiermee willen we ervoor gaan zorgen dat we de huidige klanten blijven boeien, dat zij bij onze 

winkels blijven kopen maar vooral ook dat wij nieuwe doelgroepen klanten kunnen interesseren voor de kringloop. Met name de doelgroep 

jongeren  waarvan wij vinden dat deze de kringloop nog meer zouden kunnen gaan ontdekken. Ten opzichte van alle andere winkeltjes op de 

gracht die zich Vintage, Brocante, Retro en Antiek noemen, maakt het feit dat wij de kringloop zijn ons tenslotte juist uniek. En dat feit zullen wij 

moeten uitdragen en laten zien. Samen met een aantal enthousiaste en betrokken medewerkers is dit plan tot stand gekomen. In 2017 zullen we 

ons gaan richten op een vernieuwende aanpak van uiteindelijk alle winkels op de Oudegracht waarbij de winkels meer in samenhang met elkaar 

moeten komen. Dat betekent dat er een diversiteit aan goederen aangeboden zal gaan worden maar dat met name de manier waarop die 

gepresenteerd zullen worden, anders zal zijn. Meer van wat nu in en hip is. Het voornemen is om in 2017 hier een start mee te maken door een 

nieuwe winkel te openen op de Oudegracht 255. 

Stichtingen en bestuur 

Het komende jaar zullen er een aantal wijzigingen gaan plaatsvinden in de samenstelling van de stichtingen en de besturen. Tot nu toe bestond onze organisatie uit 
meerdere stichtingen, wat vanuit historie zo gegroeid was.  Stichting Kringloop Centrum Utrecht en Stichting de ARM, Kringloopbedrijvigheid ( en alle deel-
werkprojecten) zullen via een fusie worden samengevoegd tot één stichting met de naam: Kringloop Centrum Utrecht, de ARM. Hiervoor zijn diverse redenen.  

Eén daarvan is dat het Zorghuis Klein Armelisweerd het komende jaar zal worden afgebouwd en in de huidige vorm worden opgeheven. De Woon-Werkgemeenschap 

zal alleen als leef- en woongemeenschap voort blijven bestaan maar zich gaan richten op een andere (oudere) doelgroep bewoners. 

Stichting ProKind zal blijven bestaan waarbij de statuten aangepast gaan worden aan de huidige tijd en huidige activiteiten. Daarnaast hebben wij nieuwe 
bestuursleden bereid gevonden het bestuur te komen versterken die ieder vanuit hun eigen deskundigheid en ervaring met ons mee kunnen denken op het gebied van 
financiën, bouwzaken, gemeentelijke zaken, vergunningen, organisatie en –bestuurskunde en ons als management daarbij kunnen adviseren en ondersteunen.   In het 
kader van het Keurmerk - en het behouden daarvan-  is dit belangrijk maar vooral omdat wij het bestaansrecht en de continuïteit van de stichting willen waarborgen.  

 

Investeren in lokale en wijkgerichte initiatieven 

In 2017 willen we ons nog meer gaan richten op lokale en wijkgerichte activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de aansluiting bij het buurtstroomproject en het 
beschikbaar stellen van het dak van ons pand in Hoograven voor de plaatsing van zonnepanelen. Daarnaast zijn er stappen gezet in de contacten met de buurtteams in 
Utrecht met betrekking tot de (sociale) werkgelegenheid (arbeidsmatige activering en dagbesteding) en zijn we in de wijk Hoograven als gesprekspartner aangesloten 
bij de besprekingen rondom de wijkplannen voor de sociale prestatie met als doel tot een zinvolle samenwerking te komen. In het museumkwartier praten we zoveel 
mogelijk mee met de andere ondernemers op de bijeenkomsten, georganiseerd door Centrummanagement Utrecht, om gezamenlijk tot creatieve ideeën voor de 
binnenstad te komen. 



 

19 

 

 

 

  



 

20 

CONTACTGEGEVENS 
 

 

Verlengde Hoogravenseweg 63 

Tel 030-2893649  

www.kringloopcentrumutrecht.nl 


