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Kringloop Waypoint 
Hergebruik en re-integratie



Kringloop Waypoint op Urk is geen doorsnee 

kringloopwinkel. Het personeel bestaat uit 

vrijwilligers en mensen die een re-integratie-, 

taakstraf- of werkervaringstraject doorlopen. 

Daarnaast proberen we niet alleen het 

natuurlijke maar ook het sociale en geestelijke 

milieu te verbeteren.

Jubileum!
2016 was het jaar waarin we een mooie mijlpaal passeerden, 10 jaar 
Kringloop Waypoint. We hebben dit jubileum ook aangegrepen om een 
magazine uit te brengen in Urk en N.O.P om ons werk op een heldere 
manier toe te lichten. We hebben gemerkt dat dit ook ten goede is 
gekomen in het aantal bezoekers van de winkel. We zien nog steeds een 
groeiend aantal vaste klanten die wekelijks al dan niet maandelijks terug 
blijven komen.

Bezoekers.
Door ook in contact te zijn met klanten merken we dat het draagvlak voor 
St Waypoint ook verder gegroeid is. Ook wat betreft bewustwording in 
verslavingsproblematiek, wat een goeie ontwikkeling is. De ontmoetingen 
tussen medewerkers / klanten en klanten onderling is een waardevol 
iets dat dagelijks afspeelt en waarin veel mooie en warme contacten 
ontstaan zijn. Het stukje geborgenheid dat een aantal van onze 
winkelmedewerkers bij klanten over weet te brengen is een uniek en 
gewaardeerd gegeven. Hierop inhakend denken we na over,  hoe we dit 
goed kunnen blijven doen. 

We zien het als een uitdaging om iedereen die bij ons binnenkomt een 
welkom gevoel te geven en bij hem of haar een positief contactmoment 
achter te laten. Dit vinden wij een belangrijk uitgangspunt omdat we 
in onze samenleving merken dat dit door allerlei invloeden niet echt 
vanzelfsprekend meer is.

Onze koffiecorner is de ideale plek om onder het genot van….met elkaar 



te ontspannen. Vanuit een eerder GPW stageproject hebben we dit op 
vrijdag verder invulling gegeven door ‘Koffie met aandacht’ te serveren. 
Klanten kunnen koffie met taart bestellen en de dame(s) welke dit 
verzorgen bieden dit in een open houding aan. Leuke en spontane reacties 
en gesprekken zijn zo ontstaan.

Workshop e.a.
In 2016 zijn en aantal workshops gehouden “creatief met 2e hands”. Op 
deze manier maakten mensen kennis met de kringloopwinkel en leerden 
op een leuke en ontspannen manier, dat je van oud goed vaak iets kan 
maken met een totaal nieuwe bestemming. We bieden ook in 2017 deze 
workshops aan vanaf 10 tot max. 25 personen.
Verschillende groepen hebben ons dit jaar aangedaan voor een 
presentatie of training, gecombineerd met een bezoek aan de 
kringloopwinkel.

Doelgroep meewerkers.
Wat betreft aandacht en oog voor elkaar hebben. We hebben ook in 2016 
geprobeerd om voor tijdelijke meewerkers, dat zijn degenen die taakstraf, 
dagbesteding of re-integratiewerk doen bij ons, dit uitgangspunt ook weer 
toe te passen. In de verschillende evaluaties met genoemde doelgroep 
kregen we zeer regelmatig terug dat het contact met de medewerkers en 
de sfeer onderling als zeer prettig en vertrouwd is ervaren. Deze positieve 
feedback komt vooral toe aan onze vrijwilligers. We hebben in sommige 

gevallen ook een brug weten te slaan naar onze hulpverlening. Dit 
wanneer in contact met meewerkers behoefte bleek te zijn aan meer dan 
alleen een luisterend oor. Deze extra handreiking helpt sommige mensen 
net dat stapje verder op weg.

Vrijwillgers en stagiares.
Het team van vaste vrijwilligers en stagiares heeft zich in 2016 weer 
volledig ingezet om de winkel zo goed mogelijk voor het licht te laten 
komen. Dit gebeurd 6 dagen per week in een nauwe samenwerking met 
de eerder genoemde meewerkers. Deze mix is gegroeid tot een sterk 
sociaal en vertrouwde omgeving, wat zorgt dat ongeacht achtergrond 
er acceptatie is. De lage drempel heeft ertoe geleid dat stagiaires van 
elk niveau aansluiting kunnen vinden in de werkzaamheden binnen 
Kringloop Waypoint.

We zijn als Waypoint dankbaar met zo’n prachtige plek waar veel mooie 
dingen gebeuren met mensen. En dat St. Waypoint op een unieke manier 
de hulpverlening, grotendeels kan financieren door de kringloopwinkel

Voor 2017 willen we onze vrijwilligers, naast onze eigen input, ook 
trainingen aanbieden die bijdragen aan hun functioneren bijv. achter 
de kassa en als gastvrouw. Op deze wijze willen we investeren in onze 
vrijwilligers die soms tot wel 24 uur per week belangeloos hun tijd in het 
werk van Waypoint steken.



Plan
In 2017 willen we verder bouwen. Een goed en makkelijk toegankelijke 
winkel voor iedereen, met goed verzorgde koffiecorner. We willen dit 
realiseren door een pui aanbouw te plaatsen met liftvoorziening. Voor de 
iets minder validen is dit zeker een must om op korte termijn te realiseren. 
Met ons dienstencentrum Tot Heil des Volks stellen we een projectplan 
op om eerst via fondsenaanvraag fin. draagvlak te zoeken. Van daaruit 
bepalen we de haalbaarheid van dit plan en hopen we dit eind 2017 te 
kunnen realiseren.

Goedzooi.
 Het aanbod van bruikbare ‘goedzooi’ is procentueel ook aanzienlijk 
gestegen. Dit is deels een gevolg van het magazine, maar ook weet men de 
route naar de kringloopwinkel na 10 jaar goed te vinden. Het bleek ook in 
2016 een veel gehoorde opmerking te zijn; ‘Ik breng m’n spullen liever hier, 
het is voor een goed doel immers’.
Dat waarderen wij en zijn ons er van bewust dat we daarin ook een 
verantwoording hebben. Deze aanbieders brengen hun ‘goeie goed’ bij 
ons ten gunste van ons hulpverleningswerk. Dit vraagt tevens om een 
correct prijsbeleid, omdat een geschonken, goed bruikbaar artikel niet 
weggeklad kan worden, echter te duur passen we ook voor.
Het groeiend aanbod aan goedzooi heeft uiteindelijk ook nog meer 
gestimuleerd om een goed en klantvriendelijk prijsbeleid te hanteren. Aan 
de ene kant zorgt dit voor goeie doorstroom van winkelwaar en anderzijds 

het groeiend aantal tevreden, vaste klanten die weten dat ze bij ons voor 
leuke prijzen goed kunnen scoren.
 
Goedzooi 2.0
Echter de aanvoer van bruikbare ‘goedzooi’ overstijgt de capaciteit van 
de plaatselijke winkel. Hierdoor zijn meerder kanalen aangeboord om de 
overflow weg te zetten naar initiatieven die er hulp en ondersteuning mee 
kunnen leveren op plekken waar dit nodig is. Dit is zeer zeker geen afval, 
maar bruikbaar goed dat hier ‘uit de tijd’ is. We werken daarin samen met 
erkende instellingen en/of stichtingen. We geven dit belangeloos over 
omdat we uitgaan van het principe dat ‘wie geeft, zal gezegend worden’. 
Simpel en bijbels principe dat waar blijkt te zijn. Initiatieven waar wij mee 
samenwerken.

•	 Stichting Promotie Roemenië uit Noord-Scharwoude (plm. 65 ton per 
jaar!)

•	 Second Step (Scharlaken Koord) Amsterdam
•	 Baby en Kinder project Dr. De Visser
•	 AZC Luttelgeest
•	 Waypoint Kampen
•	 Sisters Zwolle t.b.v. Tot Heil des Volks in Amsterdam
•	 Cuba care. Ondersteuning zwerfkinderen Cuba.
•	 Help Tsjechië uit Creil



Met ons innamebeleid moeten we kritisch zijn op onbruikbaar afval 
en verwijzen in dat geval door naar het afval brengstation. Duurzaam 
hergebruik staat bij ons hoog in het vaandel en we waken ervoor om onze 
afvalstroom zoveel mogelijk te beperken. Ons streven is minder dan 3% 
afval, wat neerkomt op een milieu rendement van 97%.

Lopende contracten.
We zijn als Waypoint dankbaar voor zo’n prachtige plek waar veel mooie 
dingen gebeuren met mensen. En dat we op een unieke manier de 
hulpverlening, grotendeels kunnen financieren door de kringloopwinkel.
We zijn ons bewust dat de lopende samenwerking tussen de Gemeente 
Urk, ROVA en Kringloop Waypoint een pijler onder ons werk zijn. Wij 
zijn erkend als inzamelaar voor tweedehands bruikbaar goed. We 
nemen daarin onze volle verantwoordelijkheid voor een goeie, gezonde 
samenwerking en eindverantwoording naar beide partijen. Ook de 
inzamelingsovereenkomst met Gemeente Urk, RESHARE en Kringloop 
Waypoint is om dezelfde reden een pijler die ons werk overeind houdt.

In 2016 is na onderhandeling met Caritas een samenwerking ontstaan 
in vrijwilligersbeheer. Dit is eind 2016 tot stand gekomen en we 
hopen in 2017 te ontdekken hoe deze opzet ten goede zal komen in 
vrijwilligersbeheer en beleid.

‘Waypoint betekent voor mij rust. Ik kwam hier niet voor niets telkens 
terug. Door de positieve energie die er hangt, komen mensen tot bloei.’ 

‘Dat jongeren hier opknappen, is voor een groot deel aan de 
vrijwilligers te danken. Zij zorgen voor een stukje rust, echte aandacht 

en tijd voor elkaar. Dat werkt genezend. Dat blijft mij telkens weer 
verrassen en verbazen.’

‘Als ik achter de kassa sta, heb ik hele gesprekken met klanten. 
Mensen staan er vaak voor open. Ik doe het niet voor niets. Door dit 

vrijwilligerswerk, kan ik mensen met problemen helpen om hun plekje 
weer te vinden.’

‘De sfeer onder de vrijwilligers is geweldig. We leven met elkaar mee, in 
vreugde en verdriet.’

“

André de Vries, manager

Annet, vrijwilliger

Ente, vrijwilliger

Carlo, medewerker



75 vrijwilligers 
11 MeNseN iN DagBesTeDiNg
9 sTages (OPleiDiNg)
33 MaaTsCHaPPelijKe- eN sNUFFelsTages
25 MeNseN MeT eeN TaaKsTraF/regeliNg reClasseriNg

H aaNTal gereDeN aDresseN: 1350 (1175 iN 2015)

U resTaFval: 15400 Kg (14490 Kg iN 2015)

R reNDeMeNT: 96,23% (95,68% iN 2015) 

S iNKOMeNDe gOeDereN: 408310 Kg  
(335494 Kg iN 2015)

UiTgaaNDe gOeDereN: 171660 Kg  
(152335 Kg iN 2015)

Medewerkers 2016
*Zie overzicht.

Aantal taakstraffers iets toegenomen, idem voor het aantal uren. Bege-
leiding taakstraf uitgevoerd door vaste begeleiders. Aantal mensen in 
dagbesteding gelijk maar met een minder aantal uren. Dit komt door een 
verschuiving van mensen die vanuit, bijna fulltime dagbesteding als vrij-
willigers zijn gaan werken. De deelnemers dagbesteding 2016 werken per 
persoon veelal 2 tot 4 dagdelen per week. Maatschappelijke stages zijn in 
de regel 20 uur per deelnemer. Stage opleiding zijn de snuffelstages voor 
1e jaars HBO en/of MBO.

Inkomende Goederen.
*Zie overzicht.

Er is een aanzienlijke toename inkomende meubilair/huisraad. Door toe-
nemende naamsbekendheid en plaatselijk verbeterd economisch klimaat, 
meer aanbod van goedzooi. Overcapaciteit wordt belangeloos weggezet 
naar andere hulpverlenende initiatieven. Overige goederenstromen gelijk 
aan 2015

Afval
*Zie overzicht.

Lichte toename in totaalgewicht restafval, echter procentueel een afname 
vanwege hogere aanvoer.

Overig uit
*Zie overzicht.
 
Een logische toename van uitgaande recyclebare deelstromen. Opmer-
kelijke toename karton/papier. Toenemend aantal oude boeken/romans/
thema encyclopedia die onverkoopbaar zijn gaan weg via oud papier.

Rendement
Rendement Kringloop 2016 is 96,23% wat weer een lichte verbetering laat 
zien t.o.v. 2015. De hoogte van het milieurendement, drukt de verhouding 
uit van totale invoer goederen en afval voor verbranding. We streven naar 
een zo hoog mogelijk rendement.      
 



Kringloop Waypoint Urk
Vliestroom 21

1234 AB Urk
   

        t. (0527) 239 924
kringloop@waypointurk.nl
www.kringloopwaypoint.nl

Open op :
maandag t/m woensdag  van 14.00 - 18.00 uur

donderdag en vrijdag van 11.00 - 18.00 uur
zaterdag van 10.30 - 16.00 uur

i


