KRINGLOOPBEDRIJVEN
MAASLAND;
EEN SOCIALE
ONDERNEMING MET
AANDACHT VOOR HET
MILIEU EN
WERKGELEGENHEID
VOOR MENSEN
MET EEN
ARBEIDSBEPERKING.
jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 | Kringloopbedrijven Maasland

inhoud
voorwoord

3

inleiding

5

kernactiviteiten

7

realisatie van het bedrijfsplan 2017

9

ondernemingsraad

17

inzamelresultaten

21

sociale resultaten

23

financiële resultaten

25

samenstelling bestuur op 31-12-2017

25

1

Jaarverslag 2017 | Kringloopbedrijven Maasland

voorwoord
Ook 2017 was weer een succesvol jaar voor Kringloopbedrijven
Maasland. Liefst 243 medewerkers werkten het afgelopen jaar bij onze
twee bedrijven in Oss en Heesch.
De omzet is gegroeid naar ruim € 2 mln. Ook het positief
exploitatieresultaat van € 136k mag gezien worden. Onze activiteiten
leidden bovendien tot een CO2 reductie van maar liefst 1.010 ton. Dit
staat gelijk aan een jaarlijkse CO2 opnamecapaciteit van 138.356
bomen, ofwel 553 voetbalvelden bos.
In het afgelopen jaar is veel aandacht geweest voor het versterken van
de kwaliteit van de interne organisatie. De staffuncties zijn herijkt en de
organisatie van de vestiging Oss is gewijzigd van vier werkeenheden
naar drie afdelingen. We verwachten dat ons bedrijf hierdoor efficiënter
kan gaan opereren en mensen meer in hun kracht worden gezet. De
implementatie van deze organisatieaanpassingen zal naar verwachting
voor de zomer 2018 zijn afgerond.
In 2017 zijn ook omvangrijke investeringen voorbereid. In 2018 zullen op
onze vestiging Heesch 324 zonnepanelen worden geïnstalleerd, wordt
onze winkel in Oss met 340 m2 uitgebreid en zullen we de
samenwerking met de Milieustraat een stevige impuls geven door de
bouw van een nieuwe inname- en demontagehal. Op die wijze bereiken
we een duurzame combinatie van kostenbesparing en groei. Groei
zowel in omzet als in werkgelegenheid.
Het functioneren van onze kringloopbedrijven is vooral mensenwerk. Ik
wil dan ook alle medewerkers complimenteren voor de bijdrage die zij
aan het succes van 2017 hebben geleverd!
Mr. J.F.H.P. Canton,
directeur.
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inleiding
In dit jaarverslag wordt teruggekeken op de activiteiten van
Kringloopbedrijven Maasland in 2017. Het centrale thema in 2017 was
focus op de interne organisatie. Na jaren van groei hebben we
geconstateerd dat het tijd was om de interne organisatie aan te passen
aan de omvang ervan.
De staffuncties zijn herijkt en de structuur van de vestiging Oss is
aangepast. Via een verbeterproces, wat doorloopt in 2018, zijn een
aantal verbetermaatregelen genomen. In het vervolg van dit jaarverslag
wordt hier verder op ingegaan. Deze interne focus heeft er niet toe
geleid dat daardoor de aandacht voor onze groeiambitie is
verwaarloosd. Integendeel in 2017 zijn belangrijke strategische
beslissingen voorbereid om onze winkel in Oss uit te breiden en onze
samenwerking met de Milieustraat een nieuwe impuls te geven.
Hierover verderop in dit jaarverslag meer.
Dit jaarverslag is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt in hoofdstuk 2
toegelicht wat onze kernactiviteiten zijn en hoe we daar in het
verslagjaar uitvoering aan hebben gegeven.
In hoofdstuk 3 is toegelicht in hoeverre we onze doelstellingen, zoals
verwoord in ons bedrijfsplan 2017, hebben kunnen realiseren.
In hoofdstuk 4 is integraal het jaarverslag 2017 van onze
Ondernemingsraad opgenomen.
In hoofdstuk 5 zijn de sociale- en financiële resultaten samengevat.
In hoofdstuk 6 is de samenstelling van ons bestuur per 31 december
2017 opgenomen.
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kernactiviteiten
In de gemeenten Bernheze, Landerd en Oss worden op afspraak bij
mensen thuis goederen opgehaald. Deze goederen worden gesorteerd,
zo mogelijk gerepareerd en verkocht in de winkels in Oss en Heesch.
Inwoners van de gemeenten Oss, Bernheze en Landerd kunnen
goederen ook zelf aanleveren bij de bedrijven aan de Maaskade 32 in
Oss en aan de Voorste Groes 1a in Heesch.
Goederen die niet meer bruikbaar zijn of onverkoopbaar, worden zoveel
als mogelijk gescheiden en afgevoerd naar de milieustraten in Oss en
Dinther. Goederen die incourant zijn, worden verkocht aan opkopers.
Mede hierdoor wordt voorkomen dat bruikbare spullen onnodig gestort
moeten worden. Inwoners van de gemeente Oss kunnen in
winkelcentra en in de dorpen textiel deponeren in de daarvoor
bestemde onder- en bovengrondse containers. In opdracht van het
Kringloopbedrijf Oss wordt de lediging van de containers gedaan door
de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch.
Het textiel wordt gesorteerd en kleding die voldoet aan de vastgestelde
normen van Kringloopbedrijven Maasland, wordt aangeboden in beide
winkels. De restanten worden verder gesorteerd in verschillende fracties
en verkocht aan Kringtex, een kledingsorteercentrum dat eigendom is
van een drietal kringloopbedrijven in het midden van het land. De prijzen
van de kledingrestanten staan door het grote aanbod onder druk.
De werkzaamheden van beide Kringloopbedrijven worden zoveel als
mogelijk uitgevoerd met mensen die een afstand hebben tot de
arbeidsmarkt. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met IBN
Arbeidsintegratie en de afdelingen Werk en Inkomen van de gemeenten
Bernheze, Landerd en Oss. Door de veranderde wetgeving op sociaal
terrein zullen in de toekomst minder Wsw-medewerkers kunnen worden
gedetacheerd via IBN en zullen meer vacatures worden ingevuld in het
kader van de Participatiewet. Kringloopbedrijven Maasland werkt verder
samen met onder andere ROC de Leijgraaf, GGZ Oost Brabant,
Reclassering Nederland, Dichterbij, Voortgezet Speciaal Onderwijs, het
Verdihuis en UWV.
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realisatie bedrijfsplan 2017
In ons bedrijfsplan 2017 hebben we tegen de achtergrond van
veranderde maatschappelijke opvattingen over milieu en veranderde
regelgeving op het gebied van gesubsidieerde arbeid, aangegeven wat
onze plannen en doelstellingen voor 2017 waren. In dit hoofdstuk wordt
aangegeven in hoeverre we onze plannen en doelstellingen 2017
hebben gerealiseerd.
Zoals ook reeds aangegeven in ons bedrijfsplan sluiten de
milieudoelstellingen van KBM prima aan bij de huidige maatschappelijke
opinie met betrekking tot milieu. Wereldwijd komt men tot het inzicht
dat het milieu bescherming behoeft, er zuinig omgegaan moet worden
met grondstoffen en tot reductie van CO2 moet worden gekomen. In
Nederland zijn concrete ambities vertaald in landelijke regelgeving
waaraan gemeenten zich in toenemende mate committeren. Zo ook in
onze regio. De toepasselijke naam voor deze regelgeving is “Van Afval
Naar Grondstof” (VANG).
De doelstellingen die gemeenten zich opleggen, zijn feitelijk niet te
realiseren zonder een goed functionerend kringloopbedrijf. De uitdaging
voor KBM is om in deze nieuwe keten van circulaire economie -een
systeem dat o.a. bedoeld is om hergebruik van producten te
maximaliseren- optimaal bij te dragen.
Met betrekking tot de arbeidsmarkt voor mensen met een
arbeidsbeperking zijn de ontwikkelingen minder rooskleurig. Vanaf
01-01-2015 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) op slot gegaan.
Er mag niemand meer in die regeling instromen en het zittend bestand
zal via natuurlijk verloop opdrogen. Daarvoor in de plaats is de
Participatiewet gekomen. Voor de mensen die erop zijn aangewezen,
zijn de arbeidsvoorwaarden van deze nieuwe regelgeving aanzienlijk
schraler dan die van de Wsw. Bovendien is de doelgroep aanzienlijk
versmald. Dat komt door de wijze waarop de financiering van deze
regeling is geregeld.
In de praktijk komen bijna alleen nog mensen met een bijstandsuitkering
in aanmerking voor de participatiewet. Hierdoor komen veel mensen
niet meer in beeld voor gesubsidieerde arbeid. Voor bedrijven als KBM
betekent dit dat het aantal beschikbare kandidaat-werknemers sterk
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afneemt en rekening gehouden moet worden met stijgende loonkosten.
De beschikbare subsidies in het kader van de Participatie-wet zijn
beduidend minder dan die van de Wsw. Bij KBM zijn de loonkosten de
dominante kostenpost.
In ons bedrijfsplan hebben we doelstellingen geformuleerd, die we in
2017 wilden realiseren. De realisatie van een aantal daarvan is cijfermatig heel concreet te duiden. Deze zijn om die reden meegenomen in
de overzichten zoals opgenomen onder hoofdstuk 6 van dit verslag. De
realisatie van de andere in het bedrijfsplan opgenomen doelstellingen
worden in het vervolg van dit hoofdstuk toegelicht.
INTERN VERBETERPROGRAMMA.
Rond de zomer 2016 heeft de directeur met alle sleutelfunctionarissen
van KBM gesprekken gevoerd. De resultaten van deze gesprekken zijn
vertaald naar een soort nulmeting. In het najaar 2016 is door het MT op
basis daarvan een omvangrijk intern verbeterplan vastgesteld. Het
verbeterplan bevat zeventien onderwerpen, die in de ogen van het MT
voor verbetering vatbaar zijn en waarvan het nodig is dat die
verbeteringen worden gerealiseerd.
DE ZEVENTIEN ONDERWERPEN ZIJN:
1. herijking samenwerking met Milieustraat Oss en eventuele
		 aanpassing pand Oss;
2. herpositionering vestiging Heesch;
3. fraudebestrijding;
4. pauze- en werktijdendiscipline;
5. aansluiting Landerd;
6. conclusies MTO;
7. taak/tijdsbesteding OR;
8. (loon)kostenbeheersing;
9. inrichting managementcontrol systeem;
10. positionering P & O functie;
11. inrichting financiële functie;
12. positie werkleiders;
13. afsprakencultuur;
14. commerciële kansen voor nieuwe en bestaande activiteiten;
15. positie werkleider kwaliteit;
16. relatie met accountant;
17. positie vestigingsmanagers.
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Begin 2018 is de stand van zaken als volgt. De onderwerpen 2, 3, 5, 7,
8, 10, 11,12, 13 en 15 zijn afgewerkt. Voor onderwerp 1 hebben de
uitgewerkte plannen bestuurlijke goedkeuring gekregen. Naar
verwachting zullen de hiervoor benodigde infrastructurele aanpassingen
aan ons gebouw en de Milieustraat eind 2018 zijn voltooid. Met de
uitwerking van onderwerp 9 is onze controller bezig. Onderwerp 14 is
een constant punt van aandacht en heeft heel concreet nu uitwerking
gekregen via de aanstaande winkeluitbreiding Het is de bedoeling om
de resterende vier punten , t.w. 4, 6, 16 en 17, voor de zomer 2018 af
te werken.
HERIJKING VAN DE SAMENWERKING MET DE MILIEUSTRAAT OSS.
In 2017 is veel tijd besteed aan de uitwerking van plannen om te komen
tot een nieuwe samenwerking met de Milieustraat in Oss. Deze plannen
zijn vertaald in concrete voorstellen voor ons bestuur en begin 2018
heeft het bestuur groen licht gegeven voor de realisatie van deze
plannen. In grote lijn komt het er op neer dat we naast de bestaande hal
in Oss een nieuwe hal bouwen, waar de Milieustraat
demontageactiviteiten gaat uitvoeren. Dit in combinatie met het
gezamenlijk organiseren van een nieuwe innamerouting, moet leiden tot
een hoger milieurendement en meer werkgelegenheid voor mensen met
een arbeidsbeperking. Het streven is om eind 2018 van start te gaan
met de nieuwe samenwerking.
VESTIGING HEESCH.
Het lukt de vestiging Heesch al geruime tijd om de geformuleerde
omzetdoelstellingen te halen. Het resultaat blijft wel onder druk staan,
omdat deze vestiging hoge huisvestingslasten heeft. In het verslagjaar is
het bestaande huurcontract aangepast, waardoor de jaarlijkse
huurlasten van € 83.000,- met € 20.000,- zijn verminderd. Daarnaast is
besloten om 324 zonnepanelen aan te brengen op het pand in Heesch.
Van deze maatregelen gaat de vestiging vanaf eind 2018 de voordelen
voelen. De verwachting is dan ook dat de vestiging Heesch vanaf dat
moment zwarte cijfers gaat schrijven. Knelpunt in Heesch blijft wel de
beperkte ruimte in de innamehal. In 2018 zal dit worden aangepakt.
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SAMENWERKING MET LANDERD.
Op 1 januari 2017 is de samenwerking met Landerd gestart. Vanaf die
datum zijn we het Grof Huishoudelijk Afval in die gemeente gaan
ophalen en medio 2017 is gestart met het ophalen van textiel. Mensen
uit Landerd met een afstand tot de arbeidsmarkt komen door deze
samenwerking in aanmerking voor plaatsing binnen onze bedrijven.
UITBREIDING VAN DE WINKEL IN OSS.
In het verslagjaar is veel aandacht geweest voor de uitwerking van
uitbreidingsplannen voor onze winkel in Oss. Begin 2018 zijn de
hiervoor uitgewerkte voorstellen door ons bestuur geaccordeerd. Door
de bouw van nieuwe bordessen in onze winkel, zal een uitbreiding van
340 m2 worden gerealiseerd. Hierdoor vergroten we onze
omzetmogelijkheden en scheppen we extra werkgelegenheid voor 5 fte.
Deze uitbreiding zal naar verwachting eind 2018 zijn gerealiseerd.
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ondernemingsraad
Vanaf september 2015 bestaat er binnen de stichting
Kringloopbedrijven Maasland een ondernemingsraad. Vanaf dat
moment legt de directie een aantal voorgenomen beslissingen voor aan
deze raad en informeert de ondernemingsraad over alles wat binnen de
onderneming van belang is voor de medewerkers. Daarnaast is de
tweejaarlijkse bijeenkomst van alle medewerkers blijven bestaan.
Tijdens die bijeenkomsten informeert de directie alle werknemers over
belangrijke ontwikkelingen binnen het bedrijf.
In het jaar 2017 bestond de ondernemingsraad uit:
Louis Arts
Alexander Bos,
Annelie Broeksteeg
Leo Heijl
Frank van Lent
Robert Ouwens (tot 4-10-2017)
Nancy Roland
Annette Verstegen (vanaf 4-10-2017)
Gedurende de gehele verslagperiode fungeerde Leo Heijl als voorzitter
van de ondernemingsraad en waren Louis Arts en Annelie Broeksteeg
respectievelijk plaatsvervangend voorzitter en secretaris.
Als ambtelijk secretaris (geen lid van de ondernemingsraad) functioneert
Dorita van Bergen. Ze verzorgt voor de ondernemingsraad de
administratieve werkzaamheden en maakt de verslagen van de
vergaderingen.
In zijn vergadering van 15 maart 2017 besloot de ondernemingsraad
tot het instellen van twee commissies. Dit zijn allebei permanente
commissies die voor de ondernemingsraad zaken uitvoeren en/of
voorbereiden.
COMMISSIE VEILIGHEID, GEZONDHEID, WELZIJN EN MILIEU (VGWM)
Deze commissie is het praktische aanspreekpunt voor VGWMaangelegenheden en bereidt voor de ondernemingsraad
adviesaanvragen en/of instemmingsverzoeken op dit gebied voor.
Voorzitter is Louis Arts en leden zijn Alexander Bos, Leo Heijl en Robert
Ouwens (tot 4-10-2017).

17

Jaarverslag 2017 | Kringloopbedrijven Maasland

COMMISSIE VERKIEZINGEN
Voorzitter is Frank van Lent en leden zijn Nancy Roland en Dorita van
Bergen (geen lid ondernemingsraad).
Deze commissie voert de activiteiten uit voor de ondernemingsraadverkiezingen die iedere twee jaar plaatsvinden.
De ondernemingsraad heeft uitgesproken te willen bijdragen aan het
goed functioneren van de onderneming en onderschrijft de
doelstellingen van de stichting Kringloopbedrijven Maasland. Bij het
innemen van standpunten doet de raad dit vanuit het perspectief dat hij
een vertegenwoordiging is van iedereen die bij de kringloopbedrijven
werkzaam is. Bij zijn oordeel zal dan ook het naleven van de
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en het welbevinden
van de medewerkers in hun arbeidsomgeving een belangrijke rol spelen.
Om als een goede personeelsvertegenwoordiging te kunnen optreden,
is een goede band met de medewerkers in het bedrijf van belang. De
leden van de ondernemingsraad proberen dan ook steeds goed op de
hoogte te blijven van hetgeen onder de medewerkers leeft.
De ondernemingsraad kwam in de verslagperiode voor onderlinge
beraadslaging twaalf keer bijeen. Overlegvergaderingen met de directie
vonden vier maal plaats. In één van de overlegvergaderingen was ook
de voorzitter van het stichtingsbestuur aanwezig. De VGWM-commissie
vergaderde vier keer en de Verkiezingscommissie kwam zes keer bij
elkaar.
Belangrijke onderwerpen die aan de orde kwamen
• Jaarverslag Kringloopbedrijven 2016, bedrijfsplan en begroting 2017
• Aanpassing bedrijfsreglement
• Kringloopbedrijven 2.0
• Organisatiewijziging vestiging Oss
• Uitbreiding van de vestiging Oss
• Samenwerking met de Milieustraat Oss
• Werkoverleg
• Het reglement van de ondernemingsraad en de verkiezingen
• Arbo/VGW
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resultaten
INZAMELRESULTATEN GEMEENTEN OSS, BERNHEZE EN LANDERD
			2016

BP 2017

2017

Meldingen			7735
GHA*			1732
Textiel*			559

8200
1700
600

8510
1935
689

			2016

BP 2017

2017

CO2 reductie*			 940
CO2 reductie zonnepanelen*			 49

940
49

1010
48

* x 1000 kg

MILIEURENDEMENT

* x 1000 kg

De door TNO ontwikkelde CO2-tool kwam in 2010 ter beschikking voor
de bij de brancheorganisatie aangesloten bedrijven.
Van de ruim 1.935 ton ingezamelde goederen werd uiteindelijk ruim 922
ton verkocht in de winkels. Het restant is deels verkocht aan een
opkoper en voor de rest gescheiden aangeboden aan de milieustraten.
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resultaten
SOCIALE RESULTATEN
dienstverband in FTE*			2016 BP 2017
2017
regulier dienst			 14,8
14,5
14,3
met subsidie in dienst			 14,7
12,2
18,6
gedetacheerden			44,5
40,1
43,6
totaal			74,0
66,8
76,5
		
additioneel **		
vrijwilligers			35
30
28
taakgestraften			25
25
17
trajecten (leerwerk, re-integratie, 			 21
36
39
werkervaringsplaatsen, stages)
trajecten GGZ, Dichterbij, MEE			
8
20
30
Ons Welzijn
* FTE = fulltime equivalent
** Aantal
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resultaten
FINANCIËLE RESULTATEN
Exploitatierekening*			2016

BP 2017

2017

INKOMSTEN
winkelverkopen			1.265
verkoop textiel			 146
inzamelvergoeding			470
verleende korting			 -36
netto omzet			1.845
directe kosten			 -78
Bruto Bedrijfsresultaat			1.767

1.282
190
533
-35
1.970
-95
1.875

1.298
244
527
-27
2.042
-113
1.929

UITGAVEN		
Personeelskosten			1.149
Huisvestingskosten			299
Productiekosten			95
Verkoopkosten			43
Algemene kosten		
94
Overige baten/lasten			
1
Totale Kosten			1.681

1.245
312
102
31
96
0
1.786

1.261
296
98
29
88
21
1.793

Resultaat			86

89

136

* x 1000 euro

ZO WORDT
ELKE EURO
BESTEED

DIT DIAGRAM GEEFT AAN WAT ER GEBEURT
MET ELKE EURO DIE BIJ KRINGLOOPBEDRIJVEN
MAASLAND WORDT BESTEED. DE KOSTEN PER
EURO BEDRAGEN 98 CENT. DAT BETEKENT EEN
Per 31-12-2017
POSITIEF RESULTAAT VAN 2 CENT PER EURO.

samenstelling bestuur

De heer A.J. Auwens, voorzitter
Mevrouw J.G.M. van Uden- van Grunsven, secretaris
De heer W.H.C. van Leur, penningmeester
De heer M.A.G. van der Sanden, lid
De heer M.C.M. van Hintum, lid
De heer Th.C.H.M. van Overbeek, lid
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Voorste Groes 1a Heesch
www.kringloopbedrijfoss.nl

