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Voorwoord

Er komt veel op de kringloop af. 

De overheid trekt zich terug, de 

concurrentie neemt toe, zowel voor de 

goederen instroom als voor de winkel, 

en de behoeften van de consument 

veranderen razendsnel. 

Dit rapport richt zich op directeuren, 

managers en bestuurders van 

kringloopbedrijven in Nederland. 

Het geeft een visie op de benodigde 

ontwikkeling van de kringloopbranche, 

om de maatschappelijke waarde te 

laten groeien. Het is een vervolg 

op het programma ‘Opstuwen 

Kringloopbedrijven’, dat gericht is op 

optimalisatie van de kringloopwinkel 

operatie en maximalisatie van de 

omzet. 

Dit rapport heeft twee doelen:

•	 De branche bewust maken van 

belangrijke externe ontwikkelingen 

en de mogelijke gevolgen.

•	 De branche ervan overtuigen 

dat een antwoord op de 

ontwikkelingen noodzakelijk is en 

dat kringloopbedrijven samen sterk 

staan om de maatschappelijke 

waarde van de sector te vergroten. 

Dit rapport wordt u aangeboden 

door de Branchevereniging 

Kringloopbedrijven Nederland (BKN), 

Social Enterprise Lab (se.lab) en 

Accenture, dat het onderzoek geheel 

belangeloos heeft uitgevoerd. 

We hopen van harte dat u de urgentie 

die uit het rapport spreekt herkent 

en deze verandering helpt vorm te 

geven. Voor vragen, opmerkingen en 

suggesties houden wij ons aanbevolen. 

U vindt onze contactgegevens achterin 

het rapport.

Miel Janssen

Lead Retail & Wholesale Practice 

Netherlands

Accenture

Mark Hillen

Oprichter en directeur 

Social Enterprise Lab

Leonie Reinders

Directeur

BKN
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De kringloopbranche heeft een 

positieve impact op mens en milieu 

en levert daarmee een grote bijdrage 

aan de Nederlandse maatschappij. 

De branche biedt werk aan minstens 

6.000 mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en realiseert hergebruik 

van naar schatting 150.000 ton 

goederen per jaar.  

Na een periode van groei in de 

afgelopen jaren stagneert de omzet in 

de sector. Een significante krimp in de 

jaren richting 2020 ligt voor de hand. 

Deze verwachting is gebaseerd op:

•		Het	negatieve	imago	van	de	

branche en de onbeschermde 

naam ‘kringloopwinkel’, waardoor 

de maatschappelijke doelstelling 

onderbenut blijft in de propositie naar 

alle betrokkenen. 

•		De	consumenteneisen	die	razendsnel	

veranderen, onder meer wat betreft 

seamless retail, waar concurrenten 

goed op inspelen.

•		De	instroom	van	goederen	die	sterk	

onder druk staat doordat de grote 

spelers, gemeentes en commerciële 

bedrijven, een steeds grotere rol gaan 

spelen in de hergebruik-keten (de 

circulaire economie).

•		De	instabiele	relatie	met	gemeentes	

die een steeds belangrijkere partner 

zijn voor afval en de sociale agenda.

Individuele kringloopbedrijven zijn te 

klein en werken te weinig samen om 

optimaal op deze bedreigingen in te 

spelen.

Om de bedreigingen het hoofd te 

bieden, is het noodzakelijk dat de 

branche een heldere en consistente 

propositie formuleert naar alle 

betrokkenen. Deze propositie is 

gebaseerd op een consistente 

bedrijfsdoelstelling, marketing- en 

adverteeractiviteiten onder één 

merknaam en een uniforme positieve 

ervaring, zowel online als offline.

Om uniform en gezamenlijk op te 

treden is een soft-franchiseformule 

nodig, met een sturende en centrale 

organisatie. Het heeft de voorkeur 

de organisatie in fases gestalte te 

laten krijgen. Groei van de centrale 

organisatie moet een reductie van 

kosten en stijging van omzet van 

individuele kringloopbedrijven  

bewerkstelligen.

Dit rapport behandelt 

achtereenvolgend een beschrijving 

van de kringloopbranche, de vier 

grote uitdagingen tussen nu en 2020, 

de benodigde verandering om deze 

uitdagingen het hoofd te bieden en de 

organisatievorm die hiervoor nodig is.

Samenvatting



Grote positieve impact op mens en milieu 
– maar de omzet stagneert

Sociale onderneming met grote 

maatschappelijke waarde

Kringloopbedrijven zijn sociale 

ondernemingen (social enterprises) 

zonder winstoogmerk: het rendement 

wordt voor het overgrote deel 

geherinvesteerd in de onderneming. 

Het doel van bedrijven in de 

kringloopbranche is werk bieden 

aan mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt én hergebruik van 

goederen en grondstoffen. De branche 

levert hiermee een grote sociale, 

ecologische en economische bijdrage 

aan de Nederlandse maatschappij. 

Er werken naar schatting 12.000 

mensen in de sector, van wie 

minstens 6.000 met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Van hen hebben 

velen een arbeidshandicap en een 

lage loonwaarde, en gaat het op de 

werkvloer vaak om ‘van een zware min 

een vette plus maken’ of ‘van raddraaier 

tot teamleider’ . Naar schatting gaat in 

de branche 150.000 ton goederen om, 

wat een reductie van 150.000 ton CO2-

uitstoot betekent. Dit is  het equivalent 

van 65.000 huishoudens een jaar lang 

verwarmen op basis van ratio’s van TNO 

Kleine brancheorganisatie in 

gefragmenteerde sector

De kringloopbranche is sterk 

verweven met lokale consumenten, 

particuliere leveranciers, gemeentelijke 

overheden en sociale werkplaatsen 

(SW-bedrijven). Ongeveer 70% van 

de omzet wordt gerealiseerd aan 

de kassa in de winkel, de overige 

30% uit afvalophaalvergoedingen, 

bulkinkomsten en subsidies op de 

loonsom . Circa twee derde van alle 

kringloopondernemingen, ofwel 

63 bedrijven met totaal ruim 180 

winkels en 8.000 werknemers, zijn 

aangesloten bij de Branchevereniging 

Kringloopbedrijven Nederland (BKN). De 

BKN heeft momenteel een capaciteit 

van 1,6 fte. Aangesloten bedrijven 

hebben tussen de 1 en 25 winkels 

en variëren in professionaliteit en in 

invulling van de maatschappelijke 

doelstelling. 

De snuffelaar, en de herkomst van 

goederen

De belangrijkste klant in de winkel is 

de ‘snuffelaar’, die één tot drie keer per 

week komt speuren naar ‘schatten’ en 

koopjes. De snuffelaar is zeer divers, 

maar woont vaak binnen een straal van 

vijf kilometer van de winkel, heeft een 

laag of gemiddeld inkomen en is ouder 

dan 35 jaar.

Beschikbaarheid van voldoende goede 

goederen is essentieel. Goederen 

worden verkregen van de particuliere 

leveranciers en uit industriële processen 

zoals afvalverwerking, kledingbakken, 

et cetera. 

Intensieve relatie overheden en SW-

bedrijven

Veel gemeentes geven 

kringloopbedrijven vergunningen 

voor het ophalen van grof huisafval 

(GHA) en textiel. De overheid geeft 

subsidie op de loonsom voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De branche maakt breed gebruik van 

deze algemeen beschikbare regelingen 

voor mensen met een lage loonwaarde, 

waardoor de lage arbeidsproductiviteit 

en daardoor hoge bedrijfskosten 

grotendeels worden gecompenseerd. 

Voor de instroom van geschikte 

medewerkers is een intensieve relatie 

met een SW-bedrijf en de gemeente 

belangrijk. Samenwerking met 

commerciële bedrijven is nog beperkt.
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Eerste Kringloopbedrijven die failliet gaan

Totale 
inkomsten in 
mln. €

71

2010

Figuur1. Omzet BKN leden, 2013

2011 2012 2013v

81 80 79

+11% -3%
Stagnerende omzet

Naar schatting bedroeg in 2013 de 

omzet van BKN-leden 79 miljoen 

euro. Dit betekent dat de omzet in de 

afgelopen twee jaar met 3% gedaald is 

(Figuur 1), wat in combinatie met 5% 

inflatie  feitelijk een achteruitgang van 

8% inhoudt. Hiermee wordt gebroken 

met de groeitrend. Het gevolg is grote 

druk op de exploitatie, met  een aantal 

faillissementen tot gevolg . Dit is in 

lijn met een brede trend in de non-

foodretail, waar de omzet is gedaald 

met gemiddeld 5% in de periode 2010-

2012 . 

Een belangrijke oorzaak is dat de 

ophaalvergoeding voor afval en 

inkomsten uit subsidies op de loonsom 

sterk afnemen. Naast dalende 

vergoedingen worden de contracten 

van afvalophalers niet altijd verlengd 

en moeten kringloopbedrijven 

met commerciële afvalverwerkers 

concurreren. Subsidies rondom 

sociaal werk lopen sterk terug en de 

rijksoverheid legt het initiatief bij 

gemeenten en bedrijven. 
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Vier grote uitdagingen tussen nu en 2020

De BKN heeft in haar 
visie tot en met 2016 
een groeidoelstelling 
geformuleerd, maar 
bij ongewijzigd beleid 
ligt een verdere 
krimp meer voor de 
hand, wat het sociale 
profiel van de branche 
ondermijnt. 

De kringloopbranche moet zichzelf 

opnieuw uitvinden om de doelstelling 

te behalen. De omgeving waarin 

kringloopbedrijven opereren verandert 

aanzienlijk in de komende zes jaar en 

er zijn vier grote uitdagingen die het 

hoofd moeten worden geboden. Het is 

hoog tijd om te handelen. 

1.  Negatief imago kringloopbedrijven 

en onbeschermde naam  

De professionaliteit van 

kringloopbedrijven in de branche loopt 

sterk uiteen. De naam ‘kringloopwinkel’ 

is niet beschermd, waardoor iedereen 

een kringloopwinkel kan beginnen. 

Veel van deze bedrijven hebben geen 

maatschappelijke doelstelling . Dit 

komt  het imago van de branche niet 

ten goede en maakt het onmogelijk 

om één identiteit en ervaring voor 

consumenten en andere stakeholders te 

creëren. 

2.  De consument van 2020 verwacht 

meer van de kringloopwinkel

Consumentenverwachtingen 

veranderen in hoog tempo

Het retaillandschap in Nederland staat 

op zijn kop omdat de wensen van de 

consument razendsnel veranderen. 

De consument verwacht een seamless 

(Figuur 2) retail ervaring, is beter 

geïnformeerd en is prijsbewuster dan 

ooit. Daarnaast verwacht de klant 

een rijke winkel ervaring, gemak en 

een persoonlijke benadering. Naast de 

fysieke winkel speelt de online ervaring 

een zeer belangrijke rol . 

Commerciële retailers spelen hier 

goed op in

Directe concurrent Marktplaats speelt 

goed in op de behoefte aan gemak 

en toegankelijkheid, zoals met de 

app waarmee je eenvoudig artikelen 

aanbiedt en aankoopt. Bovendien 

zien we in de non-foodsector sterke 

prijsvechters op de markt. Primark biedt 

een rijke winkelervaring op A-locaties, 

voor een zeer lage prijs. Action biedt 

een avontuurlijke winkelervaring door 

elke week 100 à 150 nieuwe artikelen 

te introduceren  tegen bodemprijzen. 

Kortom: de lage prijs van de kringloop 

is geen ‘unique selling point’ meer. 

Online aanwezigheid is essentieel – 

maar de vorm is niet vanzelfsprekend

Naar verwachting blijft de verkoop 

in de winkel in de komende jaren 

verder dalen terwijl de verwachte 

onlineverkoop van productcategorieën 

verkocht in kringloopwinkels in 

de komende zeven jaar meer dan 

verdubbelt. (Figuur 3) 

Klanten via diverse kanalen uniform 

tegemoet treden is essentieel. 

Momenteel is dat lastig: social media, 

websites, apps en veilingsites van 

kringloopbedrijven zijn kleinschalig 

en gefragmenteerd georganiseerd 

en het ontbreekt aan middelen om 

veel bezoekers te trekken. Online 

verkoop is een grote uitdaging,  

aangezien elk product uniek is. 

De klant verwacht uitgebreide 

productinformatie, kwalitatieve foto’s 

en beschikbaarheidsgarantie maar 

tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor 

cross- en upselling beperkt. Er moet 

dan ook goed worden nagedacht over 

de functie van online voor de kringloop 

branche.
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Figuur 2: Seamless Retail vanuit de consument Figuur 3. % Online van Wereldwijde Retail Sales 2011-2020v (ex. Auto/Gas)

Meubels en 
Kleinhuisraad

Kleding en 
accesoires

Electronica en 
Appliances

Boeken en 
tijdschriften

5%

10%

9%

18%

16%

31%

35%

10%

2011 2020

Om de winkelervaring te verbeteren staat seamless 
winkelen  bovenaan het wensenlijstje (37%) 

Meer dan 50% van de consumenten verwacht dat prijzen, 
assortiment en acties online en offline altijd gelijk zijn

Voor vertrek naar een fysieke winkel willen consumenten 
graag online meer weten over acties (59%) en 
beschikbaarheid van producten (56%)

Meer dan 60% van consumenten zou online iets willen 
reserveren om het vervolgens te kunnen testen in de winkel

Sterk gewilde mobile device services in de fysieke winkel 
zijn: verzamelen van spaarpunten, real-time promoties en 
algemene  kortingscoupons

Persoonlijke aanbiedingen in de e-mail , thuisgestuurd en 
in de winkel hebben het meeste invloed op de aankoop 
beslissing

Bijna 80% van de consumenten heeft geen moeite met het 
vrijgeven van persoonlijke informatie aan retailers

Voor de productgroep textiel maakt 37% van de 
consumenten gebruik van zowel online als fysiek kanaal in 
het aankoop proces van een product.
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3. Beschikbaarheid van goederen 

onder druk

Verminderde kwaliteit zet prijs onder 

druk 

De instroom van goederen loopt 

terug in kwaliteit en kwantiteit, 

omdat particuliere leveranciers 

langer gebruikmaken van goederen 

en vaker via Marktplaats of gewone 

tweedehandswinkels spullen verkopen. 

Door het stijgend volume van 

producten van matige kwaliteit en een 

korte levensduur ontstaat een groter 

afvalvolume, maar minder goed aanbod 

in de kringloopwinkel. Hierdoor komt 

de verkoopprijs onder druk te staan. 

Uit een steekproef onder acht winkels 

blijkt dat de prijzen het afgelopen jaar 

met 3,9% zijn gedaald en zich op een 

hellend vlak begeven .

Toenemende strijd om de leverancier

Landelijk opererende commerciële 

bedrijven zoeken naar mogelijkheden 

om producten en grondstoffen te 

hergebruiken, ook wel de circulaire 

economie genoemd. Hierbij vinden 

ze de kringloopbranche nog niet 

als partner. Hergebruik is voor veel 

bedrijven noodzakelijk, aangezien het 

wereldwijde grondstofgebruik groter 

is dan de aarde aankan. Nu verbruiken 

we wat 1,5 planeet zou kunnen leveren 

en dit loopt op tot 2,3 in 2050 . In 

potentie kan twee triljoen US-dollar 

worden bespaard in 2030 door het 

gebruik van grondstoffen te reduceren 

.  In Nederland zal de rijksoverheid op 

dit gebied steeds meer eisen stellen aan 

bedrijven. Voor de kringloopbranche 

biedt samenwerking met grote 

producenten en retailers kansen, maar 

tegelijkertijd is het een bedreiging als 

organisaties besluiten hergebruik zelf te 

organiseren. Zo zamelen C&A en H&M 

nu al kleding in en richt Ahrend zich al 

enige jaren op een tweede leven voor 

kantoormeubilair. 

Gemeentes commercialiseren 

kledinginzameling, door rechten voor 

inzamelbakken te verkopen aan de 

hoogste bieder. Het is onwaarschijnlijk 

dat de stroom goederen richting de 

kringloopbranche in 2020 nog even 

groot is.

4. Relatie met gemeente vaak 

instabiel en steeds belangrijker

Instabiele relatie met de gemeente

De relatie met de gemeente is in veel 

gevallen instabiel. Vergoedingen voor 

afval ophalen lopen vaak terug en 

contracten worden niet verlengd.  De 

belangrijkste oorzaak is dat gemeentes 

kosten en baten van samenwerking 

met de kringloopbedrijven niet altijd 

integraal overwegen. Voor gemeentes 

ligt de winst vooral in de afname 

van uitkeringen, wat valt onder de 

wethouder Sociale Zaken. Er zijn 

echter hogere kosten verbonden aan 

het ophalen van afval, wat onder de 

wethouder van Milieu valt. Bekijken 

we het integraal, dan zien we dat de 

kringloopbranche competitief is met 

commerciële afvalverwerkers, of zelfs 

voordeliger . In de praktijk blijkt dit 

vaak lastig te uit te leggen doordat 

gemeentelijke diensten beperkt 

samenwerken.

Gemeente als leverancier van 

werknemers

De verantwoordelijkheid om mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt 

te plaatsen, ligt in de nabije toekomst 

niet meer bij de overheid en de SW-

bedrijven, maar bij de gemeente. 

Hierdoor wordt de gemeente een 

nog belangrijkere partij voor de 

kringloopbedrijven. Maar ook op dit 

terrein is concurrentie. Vanuit de 

rijksoverheid wordt niet gestuurd op 

bedrijven die zich specialiseren in 

mensen met een arbeidsbeperking, 

maar juist op inzet van deze mensen 

bij commerciële bedrijven en andere 

instellingen.

De benodigde ontwikkeling van de 

kringloopbranche is fundamenteel 

en zeer groot. De individuele 

kringloopbedrijven zijn te klein en 

werken te weinig samen om de 

veranderingen effectief door te kunnen 

voeren. Daarnaast lopen de bedrijven 

die beter inspelen op de trends het 

risico om over één kam te worden 

geschoren met bedrijven die dit minder 

goed doen. Zo kan bijvoorbeeld een 

consument teleurgesteld zijn over 

kringloopwinkels in het algemeen door 

een negatieve ervaring in één winkel.



Kringloop 2020 Samen Sterk

9



Kringloop 2020 Samen Sterk

10

Samen sterk door uniformiteit en 
samenwerking 

Om  te groeien, moet 
de kringloopbranche 
zich helder en 
consistent opstellen  
richting alle betrokken 
partijen. 

Hierbij is een  eenduidige, stevig 

gefundeerde aanpak noodzakelijk – 

een consistente bedrijfsdoelstelling, 

gezamenlijk marketing en adverteren 

onder één merknaam en klanten 

zowel online als in de fysieke winkel 

een uniforme positieve ervaring 

geven. Met deze propositie kan de 

branche zich duidelijk onderscheiden 

van concurrenten. Alleen dan kan de 

kringloop een sterke relatie met alle 

betrokkenen bewerkstelligen. Een 

keurmerk is hierbij een eerste opstap. 

De vijf acties om optimaal gezamenlijk 

en uniform op de uitdagingen in te 

spelen zijn:

1. Een minimale maatschappelijke 

bedrijfsdoelstelling vaststellen

De identiteit van kringloopbedrijven 

begint met de bedrijfsdoelstelling. 

Kringloopbedrijven verschillen 

onderling sterk in de invulling van 

sociale en hergebruikdoelen. Zo draaien 

enkele kringloopwinkels vooral op 

vrijwilligers en hebben beperkt mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt 

in dienst. Voor de twee doelstellingen 

dient een ondergrens te worden 

vastgesteld. Op sociaal gebied zou dit 

bijvoorbeeld kunnen zijn dat minimaal 

25% van de werknemers een beperking 

heeft en een additionele 25% wordt 

gere-integreerd op de arbeidsmarkt 

binnen drie jaar. Voor hergebruik 

zou de doelstelling hergebruik (in de 

vorm van grondstoffen en verkochte 

producten) van 90 procent van de 

opgehaalde spullen kunnen zijn. Een 

toevoeging is dat voor elke inwoner 

van het verzorgingsgebied gemiddeld 

minimaal vijf kilo tweedehandsartikelen 

wordt ingezameld . Met dergelijke 

minimumeisen kan de maatschappelijke 

waarde als ‘unique selling point’ 

worden gebruikt naar de verschillende 

partijen.

2. Gezamenlijk en uniform inspelen 

op nieuwe consumentenwensen

Meer klanten door gezamenlijke en 

gerichte marketing en advertising

De kringloop branche kan het aantal 

klanten vergroten door  landelijk en 

lokaal,  via social media en reguliere 

kanalen, advertising te voeren onder 

één beschermd merk. De branche 

onderscheidt zich door de combinatie 

van een avontuurlijke winkelervaring, 

gecombineerd met een positieve 

maatschappelijke bijdrage en producten 

voor een lage prijs. 

De branche kan klantgerichter te 

werk gaan. Er wordt gezamenlijk 

klantenonderzoek gedaan, waarmee een 

klantendatabase  kan worden opgericht. 

Met behulp van extra kennis die hieruit 

wordt gehaald kunnen marketing- en 

adverteeractiviteiten gaandeweg 

effectiever worden gemaakt. Te denken 

valt aan klantsegmentatie, zodat 

de branche meer mensen met een 

hoger inkomen en meer jongeren kan 

trekken, klantgroepen die momenteel 

ondervertegenwoordigd zijn .

Uniforme winkelformule als 

randvoorwaarde

Om een uniforme winkelervaring 

te realiseren, stelt de branche 

minimum eisen aan de huisstijl, 

productcategorieën, prijs, kwaliteit, 

winkelpresentatie, communicatie en 

service van kringloopbedrijven.  
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De huisstijl van verschillende 

kringloopbedrijven moet veel gelijkenis 

hebben, zoals een beperkt aantal 

geselecteerde kleuren die mogen 

worden gebruikt in de winkel. Alle 

productcategorieën dienen aanwezig 

te zijn in de winkel, zowel hoofd- als 

sub productgroepen. Verschillende 

kwaliteit segmenten krijgen elk een 

minimum- en een maximum prijs, 

zodat prijsverschillen zich beperken 

tot een begrijpelijke bandbreedte 

voor de consument , gebaseerd op 

het verzorgingsgebied van de winkel. 

Daarnaast kunnen productgroepen op 

dezelfde manier aangeboden worden 

in de winkel, bijvoorbeeld met dezelfde 

presentatiematerialen. Ten slotte zijn 

er minimum eisen aan de service  door 

werknemers in de winkel en zijn de 

voorwaarden voor thuis bezorgen 

uniform. De regels voor uniformiteit 

zullen wel ruimte bieden voor een 

avontuurlijke winkelervaring.

Voldoen aan online behoeften

De kringloopbranche opereert online en 

op social media onder één merknaam 

om ook daar de uniforme identiteit 

en winkelervaring te waarborgen. 

Daarbij gaat online informeren en 

inspireren in eerste instantie boven 

online verkopen. Online verkoop gaat 

in eerste instantie middels een  veiling 

die plaatsvindt op een gezamenlijke 

website, met daaraan een app 

gekoppeld. Omdat artikelen online 

plaatsen arbeidsintensief is en omwille 

van de ‘snuffelfactor’, wordt slechts een 

selectie van artikelen geveild, Doordat 

diverse kringloopbedrijven op de veiling 

actief zijn, hebben consumenten de 

vrijheid om te zoeken naar producten 

over alle locaties heen. De consument 

kan moeiteloos schakelen tussen online 

informatie/veiling en de ervaring in 

de winkel. Het is belangrijk dat de 

beschikbaarheid van het product 

wordt gegarandeerd en dat dezelfde 

avontuurlijke winkelervaring ook online 

behouden blijft. Aan online kopers 

worden incentives aangeboden om naar 

de winkel te komen en om leverancier 

te worden. Met de opgebouwde 

klantendatabase kunnen via social 

media, e-mail en mobiel bovendien 

persoonlijke aanbiedingen worden 

gedaan.
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3. De relatie met particuliere 

leveranciers versterken

De branche heeft in 2020 een veel 

sterkere relatie opgebouwd met 

particuliere leveranciers. Zij moeten 

veel vaker dan nu denken: ‘het is 

gemakkelijk om tweedehands artikelen 

aan te bieden bij de kringloopwinkel’ 

ongeacht waar de leverancier zich 

bevindt, en ‘ik lever een positieve 

bijdrage aan de samenleving’. 

Leveranciers die zich welkom en 

gewaardeerd voelen, zullen steeds 

terugkeren, ook spullen gaan kopen en 

‘hun’ kringloopwinkel aanbevelen bij 

buren en vrienden. 

Eén landelijk contactpunt voor 

het ophalen van goederen is een 

voorwaarde voor het benodigde  gemak 

voor leveranciers, bereikbaar via een 

website, een app, een emailadres 

en een telefoonnummer. Achter 

dit contactpunt zit een landelijk 

consistente service, ongeachte de 

locatie worden goederen binnen 48 uur 

opgehaald. 

De positieve ervaring is gestoeld op 

gemak en service, en ondersteund 

door  een bewustwording van de 

maatschappelijke bijdrage die je als 

leverancier hebt. Deze bewustwording 

kan kracht worden bijgezet via subtiele 

reclame en zichtbaarheid van de 

maatschappelijke doelstelling als de 

particuliere leverancier spullen komt 

brengen. 

Loyaliteit, leveranciers die ook 

kopende consument worden, en steeds 

terugkerend bezoek, wordt ondersteund 

door  een vergoeding in de vorm van 

vouchers, zoals kortingsbonnen om in 

de winkel te besteden. Het helpt de 

concurrentie aan te gaan met partijen 

die een substantieel deel van de 

verkoopsom geven aan de leverancier. 

Essentieel is dat vanuit de branche 

regelmatig onderzoek wordt gedaan 

naar de wensen en het profiel van 

particuliere leveranciers. 

4. Dé partner worden voor gemeentes 

en grote bedrijven 

Ook met gemeentes en landelijk 

opererende commerciële bedrijven moet 

de relatie versterkt worden. De branche 

positioneert zich voor deze partijen als 

betekenisvolle partner. Dit kan eerst 

door gezamenlijk op te trekken in pilots 

en later door langetermijncontracten 

af te sluiten. Een gezamenlijke 

lobbystrategie is daarbij een belangrijke 

basis. 

Besparing en gemak voor gemeentes

De branche brengt de integrale 

kosten en baten van samenwerking 

met aangesloten kringloopbedrijven 

bij de gemeente onder de aandacht. 

Een ‘bidbook’ met de belangrijkste 

argumenten komt daarbij van pas – dit 

kan zowel direct met betrokkenen als 

indirect via media worden gebruikt 

om het beleid van de gemeente te 

beïnvloeden. Contracten waarborgen de 

positieve integrale impact. 

Voor gemeentes is samenwerking met 

de kringloopbranche als werkgever 

voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt gemakkelijk. De sector kan 

immers bijna alle ‘werknemerstypen’ 

een baan bieden, waarmee de 

kringloopbranche zichzelf positioneert 

als volwaardig en competitief 

dienstverlener voor gemeentes.

Inzameling van huisraad en textiel 

worden door de gemeenten primair 

aan het kringloopbedrijf gegund, 

dat daarvoor werkgelegenheid en 

doorstroom van mensen vanuit de 

WWB realiseert. Het kringloopbedrijf 

wordt zo een van de belangrijke 

partners voor gemeentes om invulling 

te geven aan de Participatie- en 

quotumwet. Lokale binding van het 

kringloopbedrijf blijft in de relatie met 

de gemeente essentieel.

Producenten en non-foodretailers 

ontzorgen

Eén identiteit en één aanspreekpunt 

zijn minimumvoorwaarden, willen 

landelijk opererende bedrijven en 

organisaties de kringloopbranche als 

realistische samenwerkingspartner 

zien. De branche is daarbij zowel hun 

partner in de circulaire als in de sociale 

economie.

Om een partner te zijn in de circulaire 

economie is de landelijke dekking en 

professionaliteit van de branche van 

groot belang, wat bereikt kan worden 

door de handen ineen te slaan.
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Kringloopbedrijven kunnen bijvoorbeeld 

de inzameling en het transport van 

consumentengoederen terug naar 

de producent of non-food retailer 

verzorgen, indien de producten niet 

meer geschikt zijn voor gebruik. Ook 

kunnen kringloopbedrijven zorgen 

voor een verlengde levensduur van 

producten. Welke producenten en 

non-food retailers het best mee kan 

worden samengewerkt en hoe deze 

samenwerking wordt ingevuld, moet 

nog goed worden bekeken.

Op sociaal vlak is de kringloopbranche 

de schakel tussen gemeentes en 

bedrijven. Voor werknemers is de sector 

de stapsteen tussen een uitkering 

en een reguliere baan – vooral in de 

non-foodretail, logistiek en techniek. 

Zo kan bijvoorbeeld een werknemer in 

de WWB eerst een jaar werkervaring 

opdoen in een kringloopwinkel, om 

vervolgens bij een retailer in een winkel 

te werken. Om dit te bereiken moet de 

begeleiding en het opleidingstraject 

worden geprofessionaliseerd, zodat de 

doorstroom verbetert, wat ook voor de 

gemeente de waarde van samenwerking 

vergroot.

5. Betere bedrijfsvoering met 

specialisten

Met een positiever imago  en beter 

carrièreperspectief trekt de branche 

ook betere ‘reguliere medewerkers’. 

Hiernaast worden de ondersteunende 

functies Finance, IT en Inkoop uniform 

gemaakt volgens de collectieve best 

practices en vervolgens centraal 

uitgevoerd om kosten te besparen 

en kwaliteit te verhogen. In deze 

centrale functies kunnen mensen 

met een arbeidsbeperking worden 

ingezet op werk dat hen goed past, 

denk bijvoorbeeld aan werknemers 

met autisme voor IT en analyse. De 

besparingen en extra inkomsten kunnen 

worden geïnvesteerd in werknemers 

met een afstand op de arbeidsmarkt. 
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Op weg naar een soft franchise model voor 
de Kringloopbranche

Het is duidelijk dat de branche zich 

anders moet organiseren, om samen 

sterker te staan. Dit kan middels een 

‘soft franchise’. De bedrijven blijven in 

hun huidige organisatiemodel bestaan, 

maar gaan samenwerken  daar waar dit 

waarde toevoegt, of kosten reduceert, 

zoals omschreven in het voorafgaande 

hoofdstuk. Daartoe moeten een aantal 

functies centraal worden georganiseerd.

De soft franchise formule kan alleen 

succesvol worden als voldoende 

bedrijven meedoen, landelijke dekking 

is een voorwaarde.

Er is een significante centrale 

organisatie nodig met een sturende 

functie. Dit wordt de spil van de 

beoogde soft-franchiseketen. Een 

eerste schatting toont aan dat zo’n 

organisatie een inzet vraagt van 0,1 FTE 

tot 0,2 FTE per aangesloten winkel. We 

baseren deze schatting op de Vlaamse 

branchevereniging Komosie. De branche 

in Nederland is ruim twee keer zo groot 

in termen van omzet  en de taken van 

de branche worden uitgebreider dan bij 

Komosie, waar 12 mensen werken. 

De organisatie kan, op basis van een 

plan van aanpak, in fases opgericht 

worden. Bijvoorbeeld volgens deze 

indicatieve planning:

 2014 Definitie soft 

franchiseorganisatie 

Coalitie vormen van deelnemende 

kringloopbedrijven:

Een stuurgroep inventariseert de 

interesse voor samenwerking bij 

kringloopbedrijven. Bij voldoende 

‘kritische massa’ kan tot actie 

overgegaan worden. Wie niet wil 

participeren, kan lid blijven van de BKN. 

 Een gedetailleerd plan van aanpak:

In dit plan wordt het startpunt van 

de branche  voor de verandering 

bepaald, de businesscase voor de 

initiatieven, de blauwdruk voor de 

soft-franchiseorganisatie, een go-to 

market plan en stakeholder afstemming 

gerealiseerd. 

2015 Opzet van de organisatie 

Opzet van de soft-franchise 

organisatie en realisatie van quick 

wins

2016-2020 Uitrol en Optimalisatie

Uitbreiding van de functies van de 

organisatie

Optimalisatie van de organisatie 

Groei van de centrale organisatie 

is geen doel op zich, maar verloopt 

geleidelijk naarmate meer taken 

centraal worden uitgevoerd en hiermee 

aantoonbaar kosten worden bespaard 

of omzet verhoogt. Om de organisatie 

van de grond te krijgen is startkapitaal 

nodig. Voor het startkapitaal kan 

wellicht mede gebruik worden gemaakt 

van (sociale) investeerders.
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Verantwoording

Accenture heeft deze studie pro bono 

uitgevoerd vanuit het mvo-programma 

‘Skills to Succeed’, dat als doelstelling 

heeft om wereldwijd 500.000 mensen 

de vaardigheden te geven om een baan 

te vinden vóór 2015. De auteur is David 

Kamphuis, consultant bij Accenture.

Se.lab voert de regie over de uitvoering 

van verschillende projecten welke 

grotendeels belangeloos aan de 

branche worden aangeboden.

Dit rapport is tot stand gekomen 

middels de Strategic Planning 

methodiek van Accenture met als input 

desk research,  workshops en interviews 

met experts. In de eerste fase, de 

Strategische analyse, zijn externe 

en interne analyses gedaan om de 

belangrijkste externe trends en interne 

sterktes en zwaktes te identificeren. 

Om de uitkomsten te toetsen is een 

workshop gehouden met directeuren 

van kringloopbedrijven. 

Verkregen inzichten zijn gebruikt in de 

tweede fase, Strategisch ontwerp, om 

scenario’s voor de externe omgeving te 

creëren en mogelijkheden om hier op 

in te spelen te ontwikkelen. Om deze 

verder vorm te geven is de directeur 

van Gamma geïnterviewd, Ron Kloos.  

De beste manier om in te spelen op 

de scenario’s van de toekomst is in 

een tweede workshop afgestemd en 

verder vormgegeven met de kringloop 

directeuren en een externe expert 

van het UWV.  Onderstaand ziet u de 

betrokken experts.

Mart Smits
Directeur
Kringloop Oss

Marcel van Goch
Directeur 
Opnieuw & Co

Gert-Jan Dekker
Directeur
Rataplan

Willem Staphorsius
Directeur
Noppes

Ron Kloos
Directeur Gamma
Intergamma

Martine Breedveld
Beleidsstrategie & 
Communicatie
UWV Werkbedrijf
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dit rapport? Wij staan u graag te woord. 

Accenture

David Kamphuis  david.kamphuis@accenture.com

Niek Gutteling  niek.gutteling@accenture.com

Miel Janssen  miel.janssen@accenture.com

Se.Lab

Mark Hillen  mark@selab.nl

BKN

Harry Slotema  h.slotema@bkned.nl

Leonie Reinders  l.reinders@bkned.nl

Kringloop 2020 Samen Sterk

18



Kringloop 2020 Samen Sterk

19



Copyright © 2014 Accenture  
All rights reserved.

Accenture, its Signature, and  
High Performance Delivered 
are trademarks of Accenture. 

Over Accenture
Accenture is een wereldwijd opererend 
managementconsulting, technology 
services- en outsourcingbedrijf, met 
ongeveer 275.000 werknemers in meer 
dan 120 landen. Door het combineren 
van ongeëvenaarde ervaring, 
vaardigheden in alle industrieën en 
functionele gebieden en uitgebreid 
onderzoek van ’s werelds succesvolste 
bedrijven, kan Accenture klanten helpen 
om een High-Performance-bedrijf of 
-organisatie te worden. De omzet van 
het fiscale jaar 2013 bedroeg 28,6 
miljard US-dollar. 
www.accenture.com/retail

Over Se.Lab
Social Enterprise Lab richt zich op het 
tot stand brengen van action learning-
processen, sociaal ondernemerschap 
en sociale innovatie.  se.lab verbindt  
studenten, universiteitsmedewerkers, 
professionals, experts en ondernemers 
met elkaar. 
www.selab.nl

Over BKN
De Branchevereniging 
Kringloopbedrijven Nederland (BKN) 
is opgericht in 1994 door een aantal 
kringloopbedrijven die van mening 
waren dat je samen sterker staat dan 
alleen. De leden van de BKN zijn actief 
op het terrein van hergebruik van grof 
huishoudelijk afval en bevordering van 
werkgelegenheid voor mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
www.kringloopwinkels.nl


