JAARVERSLAG
2017
Sinds 1 januari 2017 is Kringloop Centrum Utrecht - De ARM ontstaan uit een samenvoeging van de stichting de ARM, kringloopbedrijvigheid en
Stichting Kringloop Centrum Utrecht, beiden opgericht door Stichting Prokind. In dit jaarverslag wordt een terugblik gegeven op onze activiteiten in
2017 rondom mens, milieu en markt.
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VOORWOORD
Aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden,
Het jaar 2017 was in alle opzichten een bijzonder jaar, een jaar met een lach en een traan. We hebben mooie nieuwe projecten kunnen starten, initiatieven kunnen
nemen en samenwerkingen aangegaan maar ook afscheid moeten nemen. Vooral het afscheid van één van onze oprichters en van een medewerker, die ons beiden
ontvallen zijn, heeft met name op het menselijk vlak, een grote impact gehad binnen onze stichting. Gebeurtenissen als deze maken dat het leven en werk zoals we dat
kenden, voor even stil staat en er sprake is van herbezinning en weer vooruit kijken. Het is goed om er dan achter te komen dat we een stevige basis hebben en we
moeilijke en onverwachte situaties met elkaar aan kunnen.
In dit jaar zijn er een aantal nieuwe initiatieven van start gegaan en hebben er wijzigingen plaatsgevonden binnen de aansturing en het management van de stichting.
Binnen de kringloop is de concurrentie de laatste tijd behoorlijk toegenomen. Meer mensen ontdekken de kringloop, als klant maar ook als ondernemer. Steeds meer
grote partijen bewegen zich op de tweedehands markt maar vaak wel met andere doelstellingen dan die van onze stichting. Om ons bestaansrecht te waarborgen en te
kunnen blijven doen wat we al jaren doen, namelijk hergebruik bevorderen voor een beter milieu en mensen op weg helpen in hun leven of in werk, zullen ook wij ons
moeten blijven ontwikkelen en vernieuwen.
De aandacht is dit jaar met name uit gegaan naar onze winkels op de Oudegracht. Na een heroriëntatie op de formule van de winkels op de Oudegracht is er eind 2016
een toekomstvisie voor het jaar 2017 opgesteld. Na vele ideeën, overleggen, inspiratie opdoen en met betrokkenheid en samenwerking van de medewerkers, hebben
wij in maart de deuren kunnen openen van een nieuwe winkel op de Oudegracht 255. Met daarnaast een wijziging in de aansturing en management van de stichting
hopen we ons meer toekomstbestendig te kunnen maken.

Namens het management en bestuur,
Nannette Schenk
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2017: EEN TERUGBLIK
Overzicht activiteiten en gebeurtenissen
Opening nieuwe winkel Oudegracht 255
Op zaterdag 4 maart 2017 was het zover. Met een klein feestje hebben we de nieuwe winkel in de binnenstad officieel geopend. Alle medewerkers
en ook klanten en andere geïnteresseerden waren uitgenodigd. Er was een lekkere traktatie en livemuziek.
Over het concept van de nieuwe winkel is veel gesproken. Met diverse ideeën, onder andere van een deel van onze medewerkers, zijn we aan
de slag gegaan. Belangrijk was dat we het feit dat we een kringloop zijn (en moeten blijven) niet uit het oog zouden verliezen. Ten opzichte van
alle andere winkeltjes op de Oudegracht die zich Vintage, Brocante, Retro en Antiek noemen, maakt het feit dat wij de kringloop zijn ons juist
uniek. Daarom is uiteindelijk besloten tot een vernieuwd concept maar wel verweven met onze andere winkels en activiteiten en gebruik van onze naamsbekendheid.
De nieuwe winkel (235/255) is van start gegaan met een vernieuwing door andere kleuren, vloeren, meer ruimte, nieuwe kassabalies, nieuwe borden boven de winkels,
het beter uitdragen van onze visie, herkenbare folders, etc. van alle winkels op de Oudegracht. In het jaar 2017 en 2018 zullen we dit verder uitwerken, waarbij het
uitgangspunt is dat de vestiging in Hoograven een Kringloop Warenhuis is met 2 verdiepingen en 1 (hoofd)ingang en de winkels op de Oudegracht gezien kunnen worden
als een “Kringloop Warenhuis” met 2 verdiepingen (straat en werf) en meerdere ingangen. Oudegracht 253/255 is een hippe, moderne woonwinkel geworden met
eigentijdse kringloopartikelen op elk productgebied. Hier zijn op twee verdiepingen en in 2 werfkelders onze “parels”, maar ook kleding, boeken, lampen, en diverse
design, retro en vintage artikelen voor wooninrichting, te vinden. Ook bieden we hier, in onze eigen werkplaats opgeknapte, en vaak geheel gerestaureerde meubels aan.
Ge-upcycled, van goede kwaliteit met een hippe uitstraling maar wel voor kringloopprijzen!
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2017: EEN TERUGBLIK
Stemburo Tweede Kamerverkiezingen
Op 15 maart 2017 is er een Stemburo ingericht in onze vestiging in Hoograven. De winkel is de hele dag open geweest. Het was vooral een zeer gezellige dag met veel
nieuwe gezichten en klanten. Er zijn in totaal 597 mensen komen stemmen. Leuk, dat op deze manier buurtbewoners en andere Utrechters, die wellicht niet eerder bij
de kringloop waren, kennis konden maken met onze winkel, de stichting en onze doelstellingen.

Zomermarkt Hoograven
Op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli is er van 12 tot 16 uur op onze vestiging in Hoograven
een zomermarkt georganiseerd. Er werden diverse tenten en tuinspullen aangeboden,
maar ook kleding en huisraad.
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2017: EEN TERUGBLIK
Nationale Kringloopdag 2017
Om het publiek te laten zien welke goede dingen kringlooporganisaties doen voor mens en milieu zetten we elk jaar op de Nationale kringloopdag de deuren
wagenwijd open en maken we er een feestelijke dag van met acties, kortingen en activiteiten. Door het slechte weer hadden we dit jaar helaas niet zo’n drukbezochte
kringloopdag als we gehoopt hadden. Het thema was “Vier een feestje in de kringloop”. Sommige medewerkers hebben zich daarbij heerlijk uitgeleefd. Ook dit jaar
was er weer een Rad van fortuin voor kortingen, een 1 euro Boeken- en Kledingmarkt op alle locaties, livemuziek bij de winkels op de Oudegracht en er konden
ballonnen worden geprikt met kans op waardebonnen erin. Al met al was het voor onszelf toch weer een leuke en gezellige dag met als afsluiting de frietkraam.
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MARKT

“Koopkracht: De kracht om
te laten liggen wat je niet
nodig hebt.”

[Loesje….]
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MARKT
De ARM blijft in ontwikkeling
Samenwerkingsprojecten
Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van samenwerking conform de doelstellingen die we onszelf op dit gebied hadden gesteld.
Op sociaal en lokaal terrein hebben we de handen ineen geslagen en zijn er diverse samenwerkingsprojecten tot stand gekomen.
Er komt steeds meer behoefte om samen te werken en krachten te bundelen in de kringloopwereld. Ook wij staan daarom open voor samenwerking met andere
partijen, mits het een sociaal en duurzaam karakter heeft. Als we een ruimte (soms tijdelijk) over hebben dan willen we daar graag een duurzame of culturele partij de
kans geven om zich te ontwikkelen, maar vooral op lokaal niveau proberen we door samenwerking nog meer te kunnen betekenen voor mens & milieu.
Vandaar de samenwerking met onderstaande partijen.
Stichting Gullie
Sinds oktober 2017 is er een samenwerking gestart met Stichting Gullie die culturele evenementen en activiteiten organiseert. Zij gebruiken daarvoor de werfkelder op
de Oudegracht 290. Deze ruimte is ingericht met spullen van de ARM die door de klanten van stichting Gullie gekocht kunnen worden.

Samen Sterk Hoograven
Op de vestiging in Hoograven is met stichting Inaya Zorg, De Wilg, Reynaerde en Abrona het project Samen Sterk Hoograven gestart. Hierbij
slaan een deze instellingen en instanties de handen ineen om laagdrempelige sociale activiteiten te kunnen bieden aan kwetsbare
doelgroepen uit de wijk. Hier worden, in een gedeelte van de locatie aldaar, laagdrempelige activiteiten georganiseerd voor bewoners van
Hoograven die om wat voor reden dan ook hulp of ondersteuning nodig hebben. Dit kunnen workshops zijn gericht op taal, bijeenkomsten over
wijkinitiatieven, computerlessen of gewoon samenzijn-bijeenkomsten voor mensen die eenzaam zijn om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de participatie in de
wijk. Per 1 januari 2018 zal deze ontmoetingsplaats zijn intrek nemen binnen de muren van het KCU. Op deze wijze heeft de ARM een belangrijke wijkfunctie.
Project: MUF (in samenwerking met Hogeschool voor Kunsten in Utrecht)
In samenwerking met Emmaus en de Hoge school voor de Kunsten Utrecht (HKU) zijn we in 2017 gestart met een project/onderzoek in het kader het “Up-cyclen” uit
rest materialen die nu (nog) niet werden hergebruikt (zie meer onder hoofdstuk Milieu).
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MARKT
“Ontspullen”
In het boek van Babette Porcelijn “De verborgen impact” wordt aangetoond dat de meeste impact op ons milieu veroorzaakt
wordt door het maken, transporteren en verkopen van (nieuwe) spullen. Uit het onderzoek dat zij in het boek beschrijft, is
gebleken dat het kopen en vooral produceren van goederen in de top 3 staat van meest vervuilende activiteiten. Hergebruik van
spullen en materialen heeft dus een enorm gunstig effect op ons milieu. Het feit dat kringloopwinkels daarnaast ook sociale
werkgelegenheid kunnen bieden en goede doelen ondersteunen, maakt dat de kringloopwinkels zeer van waarde zijn voor mens
en maatschappij.
Gelukkig komen steeds meer mensen tot dit besef en kopen zij vaker tweedehands. Dit toegenomen besef heeft echter ook een
keerzijde, er worden namelijk steeds meer spullen naar de kringloop gebracht. Op zich natuurlijk een prima ontwikkeling, echter
zijn dat ook vaak spullen en materialen die niet voor hergebruik geschikt zijn of kunnen worden gemaakt. Deze spullen moeten
wel allemaal verwerkt worden, gerecycled en in deel-componenten gescheiden. Dat betekent dat binnen de kringlooporganisaties enorm veel extra werk verzet moet worden. Door wijzigingen in de participatie-wetgeving zijn er echter minder
mensen beschikbaar om al dat werk te doen en is de stijging van de omzet niet voldoende om de benodigde extra personele
kosten te kunnen dekken. Er ligt dus voor de komende periode een behoorlijke taakstelling binnen de kringloop-organisaties om
hierin een juist balans te vinden en te behouden.

Klant & kwaliteit
PR & Marketing
De kringloop in de media
In het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor de kringloop in kranten, op radio en op TV, waarvan het effect ook bij ons merkbaar was.
Zelf waren we te zien in het programma “Groen Licht” van de VARA. Hierin werd aandacht besteed aan de “Verborgen impact” van het kopen van (nieuwe) spullen op
het milieu op basis van het onderzoek en het boek geschreven door Babette Porcelijn(zie ook onder Ontspullen). Er is bij ons gefilmd en geïnterviewd om te laten zien
welke belangrijke positieve bijdrage de kringloop kan leveren.
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MARKT
De laatste maanden van 2017 zijn we ook op positieve wijze in beeld geweest bij de You Tube-vloggers van “BENR” met meer dan
100.000 volgers, is er gefilmd in de kledingwinkel op de Oudegracht over vintage-kleding in de kringloop uitgezonden door RTV
Utrecht, zijn we bij Radio M geweest over de ARM als Utrechtse organisatie, zijn de winkels op de Oudegracht benoemd in een
artikel in het AD over de favoriete plekjes in Utrecht van acteur Barry Atsma, zijn we benoemd via een inzamelingsactie bij het
Glazen huis en heeft er een leuk stuk in het AD gestaan over Oudegracht 266: “Krenten uit de pap” waar de medewerkster voor
geïnterviewd is.

De VPRO-serie: “Het succes van de kringloopwinkel” is enorm goed bekeken. Vijf dagen lang kreeg Nederland een uniek kijkje achter de schermen van de
kringloopwinkel voorgeschoteld. Opgenomen op drie verschillende locaties, zette de serie een realistisch en vaak prachtig beeld neer van de dagelijkse gang van zaken
van de Kringloopwinkel anno nu, met alle bijbehorende dilemma’s. De recensies over de serie waren vrijwel allemaal heel positief. ‘Een (integere) ode aan de
Kringloopwinkel’ kopte de Volkskrant. Voor wie het niet gezien is het zeker de moeite waard om nog eens terug te kijken. Volgens de VPRO trokken de afleveringen
grofweg tussen de 700.000 en 900.000 kijkers. Uitgesteld kijken via o.a. Uitzending Gemist leverde tot nu toe ook nog eens 200.000 kijkers op. Daarmee was de serie
ook voor de VPRO een ongekend succes! Precieze cijfers hebben we (nog) niet, maar zeker is dat de serie heel veel extra reuring in de kringloopwinkels heeft gebracht.
Veel nieuwe bezoekers en sollicitaties zijn te danken aan de serie en abnormaal veel gebrachte spullen. Ook bij ons was dat vooral bij de aanbreng goed te merken. Dat
de serie veel heeft losgemaakt is wel duidelijk.
Naast radio, TV en kranten zijn er ook lokale en op bepaalde doelgroepen gerichte activiteiten geweest. Een voorbeeld daarvan is dat er op onze vestiging in Hoograven
een stemburo voor de landelijke verkiezingen was gesitueerd. Vooral het feit dat we benoemd werden in de top 4 van meest bijzondere locaties om te stemmen, heeft
veel aandacht gegenereerd.
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MENS
“Wie met beide benen op de

grond blijft staan, komt niet
ver!”

[Loesje….]
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MENS
Personeel
Totaal fte
aantal medewerkers in dienst
Aantal oproepkrachten
Aantal vrijwilligers
Aantal dagbestedingsplaatsen
Aantal re-integratie kandidaten
Aantal reclassering waaronder Halt
Aantal stageplekken (maatschappelijk en vanuit
praktijkschool)
ziekteverzuim %

2016
28,6
38
3
22
16
10
22 x
18 x
6,45

Medewerkers scholing Omgaan met diefstal en verkooptechnieken

We streven ernaar om de medewerkers binnen Kringloop 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.

38 medewerkers in
een

reguliere baan

70 medewerkers in een

reintegratie-, taakstrafIn het najaar van 2017 is er voor de medewerkers Verkoop een training geweest met als doel om beter om te
of dagbestedings- of
gaan met diefstal- of bijna-diefstal-momenten doormiddel van het hanteren van goede verkooptechnieken en
stagetraject
omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie. De trainingen werden gegeven door Richard Gebski,
partner lid van BKN (Brancheorganisatie) en zijn specifiek voor de Kringloopbranche samengesteld. De training is erg goed
bevallen. Met deze scholing hebben we met name willen investeren in de weerbaarheid van medewerkers en het kunnen bieden van handvaten voor het omgaan met
klanten in lastige situaties.
Sociale werkgelegenheid & Dagbesteding

De overeenkomst met de gemeente Utrecht voor de Arbeidsmatige Activering en Sociale prestatie is verlengd. De plaatsing van medewerkers en cliënten die onder de
doelgroep vallen, blijft echter lastig daar het aanbod beperkt of onduidelijk is. In het jaar 2018 zullen we ons gaan beraden op andere constructies en vormen. We
denken daarbij aan het meer gaan inzetten op contacten met de buurtteams die in de stad Utrecht per wijk cliënten kunnen verwijzen. Met het project Samen Sterk
van de wijk Hoograven is daarmee al een start gemaakt. Op die manier hopen we een betere aansluiting te kunnen vinden en meer mensen aan het werk te krijgen. We
richten ons daarbij in eerste instantie op dagbesteding. De doelstelling vanuit ons strategische beleidsplan is op dit gebied ook nog niet behaald. De wijze waarop de
overheid en de gemeente Utrecht omgaat met de wijzigingen in de participatiewetgeving is hierop ook sterk van invloed geweest.
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MILIEU
“U koopt bij ons omdat:
• wij (sociale) werkgelegenheid bieden
om mensen een kans en plek op de
arbeidsmarkt te geven;
• wij mensen begeleiden en helpen die uit

een probleemsituatie komen;
• wij door hergebruik van goederen en
het scheiden van grondstoffen de
afvalberg verkleinen en daarmee het
milieu verbeteren.”
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MILIEU
Circulaire economie & Up-cycling
In samenwerking met Emmaus en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) zijn we in 2017 gestart met een project in het kader van het “Up-cyclen” uit rest
materialen die nu (nog) niet werden hergebruikt en de rol van de kringloopbranche hierbij. Het idee was om contacten te leggen met Hogescholen, kunstenaars,
designmakers, etc. om van afgedankte producten en onderdelen en dan met name vanuit de reststromen, iets nieuws te produceren (upcyclen). Er wordt dan “nieuw
werk” gemaakt van restafval. De kelder op Oudegracht 270, die vanaf de opening van 255 geen echte functie meer had, is daartoe omgebouwd tot een
“showroom/galerie annex ontwerp-plaats” waar een aantal voorbeeldproducten, gemaakt van restmaterialen uit de kringloop, zoals hout, metaal, textiel, etc.., te zien
zijn. We zijn nog bezig om te onderzoeken hoe we project verder kunnen uitwerken en continueren. Het is de bedoeling dat we op deze manier een nog grotere
bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie en op duurzame wijze materalen die we niet in de winkels kunnen verkopen toch kunnen hergebruiken.
De kern zal zijn: de kringloop levert de spullen, de mensen/medewerkers komen vanuit (gemeentelijke) instanties, de ideeën komen vanuit de kunstenaars/HKU/
scholen/etc.. Uiteindelijke doelstellingen zijn: -meer verkochte producten via up-cycling; - minder afvalmateriaal (uit deel/restafval); - meer mensen aan (sociaal)werk
d.m.v. demontage\reparatie\herontwerp maken\in elkaar zetten; - meer circulair werken en daardoor een verhoging van de bekendheid met de identiteit van de
kringloopstichting voor zowel het mens- als het milieuaspect. Dit project sluit aan op zowel onze mens-, milieu- als marketingdoelstellingen.

Spelen met Spullen van de Kringloop
Via de BKN zijn we benaderd voor een project waarbij onderzoek is gedaan rondom ‘risicovol spel bij kinderen’. Het idee is om kinderen te leren te spelen met andere
spullen dan speelgoed zodat zij beter leren met risico’s om te gaan. Hiervoor is contact gezocht met Buiten Schoolse Opvang (BSO)-locaties en Kringloopbedrijven voor
een samenwerking. De bedoeling is dan dat geïnteresseerde Kringloopbedrijven worden gekoppeld aan een BSO-locatie in de buurt zodat lokaalgericht samengewerkt
kan worden. De kringloop-organisaties vullen een Speelcontainer met speelbare spullen uit hun voorraad, bijv. bureaustoelen, slangen, rollators, kratjes, kleden,
wandelstokken, stoelkussens etc. De meerwaarde voor ons als kringloop-organisatie om hieraan mee te werken is dat afgeschreven spullen toch een nieuw leven
krijgen en dus hergebruikt worden, er extra werkgelegenheid gecreëerd wordt door inzet van vrijwilligers, een vergroting naamsbekendheid van het kringloopbedrijf en
het bewustzijn van kinderen, ouders en professionals over duurzaamheid wordt verbeterd.
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MILIEU
Buurtstroomproject
In 2017 heeft de samenwerking rondom een buurtstroomproject in de wijk Hoograven geresulteerd in de plaatsing van zo’n 300 zonnepanelen op het dak van onze
vestiging in Hoograven. Natuurlijk is dit van belang vanuit het oogpunt van duurzaamheid en milieu, maar ook de bijdrage die wij hierbij leveren aan de mogelijkheid tot
zonne-energie voor vele huishoudens in de wijk Hoograven, was voor ons een belangrijk argument om hierin te investeren. 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. Daar dit het eerste utrechtse
buurstroomproject was, is dit, in aanwezigheid van buurtbewoners, medewerkers en klanten, officieel geopend door de wethouder. Wij denken dat wij ons met de
slogan: "Lokaal & Sociaal" kunnen onderscheiden van anderen.

In 2017:

37.750 kilo aan niet te repareren elektrische aparaten verzameld en verwerkt

21.210 kilo aan oud ijzer verzameld en verwerkt
93.267 kilo oud papier verzameld en verwerkt

81.598 kilo aan oud-textiel verzameld en verwerkt
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Het hergebruikpercentage van textiel is naar schatting
96%. 51 % daarvan wordt verkocht in de winkels, 49 %
wordt op andere wijze hergebruikt.

Slechts 5 % is restafval.

FINANCIËN
“Hoe ouder ik word, hoe
meer ik besef dat de dingen

in het leven die niks kosten,
het meest waardvol zijn.”

[Een medewerker….]
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FINANCIËN
Winkelverkoop
VERSCHIL 2016 - 2017
Winkels Oudegracht

+8%

Kringloop Warenhuis Hoograven

+8%

Totaal verkopen

+8%

Aantal betalende klanten:
Winkels Oudegracht

+20 %

Kringloop Warenhuis Hoograven

+7%

Gemiddelde besteding per betalende klant:
Winkels Oudegracht

-8%

Kringloop Warenhuis Hoograven

-5%

Overzicht financiële situatie

Ten opzichte van 2016 steeg de winkelomzet over heel 2017 in totaliteit, dat is op zich positief, zeker gezien de afnemende markt binnen de detailhandel in de
afgelopen periode en in het bijzonder m.b.t. de toegenomen concurrentie binnen de kringloop, maar niet voldoende om de hoger wordende kosten het hoofd te
kunnen bieden. Om de professionalisering waar te maken en kwalitatief vorm te kunnen geven, hebben wij moeten investeren in de personele kosten, zowel kwalitatief
als kwantitatief. Dit feit en het feit dat de doelstelling tot de inzet en uitbreiding van onbetaalde arbeidsplaatsen niet is behaald, heeft ertoe geleid dat we het jaar 2017
cijfermatig met een negatief resultaat hebben afgesloten.
De uitbreiding van de nieuwe winkel Oudegracht 255 heeft wel een positief effect gehad op de andere winkels. Vooral de verkoop in het 2de half jaar is daardoor sterk
toegenomen. Ook is het aantal betalende klanten fors gestegen. In totaal bezochten bijna 130.000 betalende klanten onze winkels. Dat is iets waar wij bijzonder trots
op zijn. De gemiddelde besteding is lager geworden, dit is een algemene trend in detailhandel en ook in de kringloopwinkels. Daarnaast speelt mee dat wij ons
prijsbeleid met name als het gaat om de meubels naar beneden hebben bijgesteld. Hierbij hebben we de ervaringen en reacties van klanten en medewerkers
meegenomen. Wij blijven staan voor een goede prijs-kwaliteit verhouding en proberen de boodschap dat de “Krenten uit de PAP” de prijs waard zijn, zo goed en
duidelijk mogelijk uit te dragen.
We zullen het komende jaar vooral moeten inzetten op een omzetverhoging op de Oudegracht en daarnaast zullen we ons in 2018 ook richten op andere bronnen van
inkomsten en een verlaging van de kosten. Het aantrekken van meer klanten blijft een belangrijk aandachtspunt. Met de keuzes die we dit jaar gemaakt hebben, zoals
de opening van een nieuwe winkel en een wijziging in de aansturing van de stichting, denken we de juiste weg in te zijn geslagen om tot een positief resultaat te komen.
Wij zien de komende jaren dan ook met vertrouwen tegemoet.
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EEN BLIK VOORUIT
De professionalisering van onze organisatie heeft de afgelopen 2 jaar een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt met als optimaal resultaat het behalen van het
keurmerk voor de kringloopbranche. Op het gebied van PR en marketing en daarmee het uitdragen van onze identiteit hebben we met name het afgelopen jaar een
flinke slag geslagen. Dat maakt ons een sterkere partij zowel binnen de gemeente Utrecht als sociale partner, als binnen de (kringloop)detailhandel m.b.t. het
bevorderen van hergebruik. We hopen dat de stappen die we hebben gezet hebben geleid tot een grotere “gunfactor” en meer bekendheid, bij de klant, zowel m.b.t.
de aanbreng als tot de verkoop. 2018 wordt een jaar waarin we ons verder zullen bezighouden met de professionalisering van onze organisatie. Niet alleen omdat we
de herkeuring voor het keurmerk verwachten maar ook omdat we het gewoon met zijn allen een beetje beter willen doen: omdat we willen dat er nog meer klanten
naar onze winkels komen, we nog meer mensen een werk- of leerplek bij ons willen kunnen bieden en omdat we een betere organisatie voor elkaar willen zien te
krijgen op de afdelingen die dat het hardst nodig hebben.
Met de (her)organisatie van de winkels en de aansturing op de
Oudegracht hebben we al een goede start gemaakt en zullen we
dat het komende jaar verder uitwerken en oppakken. Er is al veel
werk verzet. Door een groepje medewerkers zijn ook letterlijk de
handen uit de mouwen gestoken en zijn ze aan het schilderen
geslagen. Echt top!

Wij denken met de professionalisering en de keuzes gemaakt op managementgebied een stabiele organisatie te hebben neergezet om de komende 2 jaar vanuit onze
missie en visie te kunnen gaan inzetten op meer sociale werkplekken. Op die manier denken wij, vanuit ons specialisme in het begeleiden, ondersteunen en daardoor
ontwikkelen van mensen, een basis te bieden aan de participatiesamenleving.
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Verlengde Hoogravenseweg 63
Tel 030-2893649
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