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voorwoord
De ondertitel van ons bedrijfsplan 2018 luidde: “Kringloopbedrijven Maasland
als sociale onderneming met aandacht voor het milieu en werkgelegenheid
voor mensen met een arbeidsbeperking”.
In 2018 hebben onze activiteiten geleid tot een CO2 reductie van maar liefst
997 ton. Dit staat gelijk aan een jaarlijkse CO2 opnamecapaciteit van 146.575
bomen, ofwel 586 voetbalvelden bos. Liefst 248 medewerkers werkten het
afgelopen jaar bij onze twee bedrijven in Oss en Heesch. Onze omzet is
gegroeid naar ruim € 2 mln en onze winst bedroeg € 108k. Met recht mag dan
ook gezegd worden dat we in het afgelopen jaar de ondertitel van ons
bedrijfsplan 2018 gerealiseerd hebben.
Dit ondanks de overlast die we zeker in de tweede helft van het jaar ervaren
hebben als gevolg van de verbouwing in Oss. Zo hebben we op een andere
locatie onze innamefunctie moeten organiseren en de aan- en afvoer van
goederen via de winkel vorm moeten geven. Extra belasting hebben we ook
ervaren als gevolg van de af en toe te krappe bezetting. Onze medewerkers
verdienen complimenten voor de wijze waarop ze met deze situatie zijn
omgegaan.
Teleurstellend was het dat we het afgelopen jaar hebben moeten concluderen,
dat de reorganisatie van onze vestiging Oss voor een deel niet zal leiden tot het
beoogde resultaat. We hebben besloten 2019 te gebruiken om te kijken welke
aanpassing van de structuur nodig is.
Onze vestiging in Heesch heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een
stevig onderdeel van ons fundament. Het lijkt erop dat deze vestiging vanaf
2018 structureel zwarte cijfers laat zien en substantieel bijdraagt aan onze
doelstellingen. Om extra ruimte in de innamehal te creëren is besloten om in
2019 een tussenvloer aan te brengen. Het afgelopen jaar is onze vestiging in
Heesch “vergroend” door het aanbrengen van 324 zonnepanelen.
In Landerd haalden we evenals in 2017 het grof huishoudelijk afval en textiel tot
wederzijdse tevredenheid op.
Het functioneren van onze kringloopbedrijven blijft vooral mensenwerk. Ik wil
dan ook alle medewerkers complimenteren voor de bijdrage die zij aan het
succes van 2018 hebben geleverd!
Mr. J.F.H.P. Canton
directeur
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1 inleiding
In dit jaarverslag wordt teruggekeken op de activiteiten van Kringloopbedrijven
Maasland in 2018. 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 2018, hebben kunnen realiseren.
In hoofdstuk 4 is integraal het jaarverslag 2018 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 2018
opgenomen.
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2 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 en Bernheze 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 of onverkoopbaar zijn, 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 textiel deponeren in de daarvoor
bestemde onder- en bovengrondse containers. In opdracht van het
Kringloopbedrijf Oss wordt de lediging van de ondergrondse containers
gedaan door de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch.
De 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.
Alle activiteiten 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.
Onze kernactiviteiten zijn in 2018 niet gewijzigd.
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3 realisatie bedrijfsplan 2018
In ons bedrijfsplan 2018 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 2018 waren. In dit hoofdstuk wordt aangegeven in hoeverre
we onze plannen en doelstellingen 2018 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.
Verderop in dit hoofdstuk is nader aangegeven hoe we in 2018 deze bijdrage
hebben ingevuld.
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 ervoor in aanmerking. Hierdoor
komen veel mensen niet meer in beeld voor gesubsidieerde arbeid. Voor
bedrijven als KBM betekent dit dat het aantal beschikbare kandidaatwerknemers sterk afneemt en rekening gehouden moet worden met stijgende
loonkosten. De beschikbare subsidies in het kader van de Participatiewet zijn
beduidend minder dan die van de Wsw. Bij KBM zijn de loonkosten de
dominante kostenpost.
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In ons bedrijfsplan hebben we doelstellingen geformuleerd die we in 2018
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 5 van dit verslag. De realisatie van de
andere in het bedrijfsplan opgenomen doelstellingen worden in het vervolg van
dit hoofdstuk toegelicht.
INTERN VERBETERPROGRAMMA
Eind 2017 is geconstateerd dat 10 van de 17 verbeterpunten uit het intern
verbeterprogramma waren afgewerkt. In het bedrijfsplan 2018 is de doelstelling
opgenomen om rond de zomer 2018 het totale verbeterproces te hebben
afgerond. Hoewel sommige onderwerpen zoals fraudebestrijding, pauze- en
werktijdendiscipline en afsprakencultuur, blijvende aandacht vragen, kan
vastgesteld worden dat het intern verbeterprogramma is afgerond. Overigens
geldt hier nadrukkelijk dat onze organisatie, maar ook de omgeving waarbinnen
onze organisatie actief is, dynamisch is. Dat betekent dat we steeds bezig
moeten zijn met de vraag hoe we kunnen reageren op mogelijke kansen en
bedreigingen, zowel intern als extern. In die zin is het verbeterprogramma nooit
af.
SAMENWERKING MET DE MILIEUSTRAAT OSS
Begin 2018 heeft het bestuur groen licht gegeven voor de realisatie van een
nieuwe hal naast de bestaande hal in Oss. In deze nieuwe hal gaat de
Milieustraat demontageactiviteiten uitvoeren en wordt een nieuwe innamestraat
voor ons bedrijf gerealiseerd. De nieuwe samenwerking met de milieustraat
moet leiden tot een hoger milieurendement, een groter aanbod van
verkoopbare spullen en meer werkgelegenheid voor mensen met een
arbeidsbeperking. In het najaar 2018 is gestart met de bouw van de nieuwe
hal. Naar verwachting kan deze hal in maart 2019 in gebruik worden genomen.
Met de realisatie van de hal krijgen we bovendien de beschikking over 45 extra
parkeerplaatsen voor winkelbezoekers.
UITBREIDING VAN DE WINKEL IN OSS
In 2018 is een bouwvergunning aangevraagd voor de uitbreiding van onze
winkel in Oss. Het was de bedoeling om de bestaande bordessen met 340 m2
uit te breiden. Inmiddels ziet het ernaar uit dat we als gevolg van voorschriften
op het gebied van brandveiligheid de gevraagde vergunning niet zullen krijgen.
Omdat onze wens om de winkel uit te breiden onverminderd aanwezig blijft,
zijn we in gesprek met de gemeente om te kijken of onze uitbreidingswens op
een andere wijze in Oss kan worden ingevuld. In de loop van 2019 zal hierover
meer duidelijkheid komen.
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REORGANISATIE VAN DE VESTIGING OSS
Na het opnieuw inrichten van de staffuncties P en O en servicebureau is begin
2018 de lijnorganisatie van de vestiging Oss aangepast. In het najaar 2018
hebben we geconcludeerd dat die reorganisatie voor een deel is mislukt. Met
name de afdeling voorsortering, inname en logistiek bleek qua span of control
niet aan te sluiten bij de competenties van leidinggevenden. Dit werd extra
gevoeld doordat de vestigingsmanager Oss onze organisatie verlaten heeft,
waardoor er minder operationele aansturing beschikbaar was.
Voor de komende tijd is ervoor gekozen om die afdeling te splitsen in 4 kleinere
zelfsturende teams onder leiding van een eerste medewerker. Voor
operationele ondersteuning zullen met name de directeur en het hoofd P en O
extra tijd vrij maken. De functie van vestigingsmanager wordt voorlopig niet
ingevuld. De eerste helft van 2019 zal gebruikt worden om te bekijken welke
structurele oplossing de voorkeur geniet.
VESTIGING HEESCH
Onze vestiging Heesch laat nog steeds een mooie omzetgroei zien. Dit leidt in
combinatie met kostenbesparing op de huur en energie, als gevolg van de
aangeschafte zonnepanelen, tot een mooi positief financieel resultaat van
€ 24.500,-. In 2018 hadden we nog een negatief resultaat voor Heesch
begroot van € 24.000,-.
De verwachting is dat de vestiging Heesch vanaf 2019 structureel zwarte cijfers
gaat schrijven. Knelpunt in Heesch in 2018 was de beperkte ruimte in de
innamehal. In 2019 zal dit worden aangepakt met het aanbrengen van een
verdiepingsvloer.
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.
De huidige samenwerking loopt tot wederzijdse tevredenheid. Op dit moment
zijn de gemeenten Landerd en Uden in gesprek over een herindeling. Of dit
gevolgen zal hebben voor de huidige samenwerking met Landerd is nog
onbekend.
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4 ondernemingsraad
Binnen de stichting Kringloopbedrijven Maasland bestaat er vanaf september
2015 een ondernemingsraad. In 2018 zijn is de samenstelling van de
ondernemingsraad gewijzigd en ziet deze er als volgt uit:
Dorita van Bergen, voorzitter
Frank van Lent, secretaris
Alexander Bos
John Blijd
Nancy Roland
Jan van Ravensteijn
Marijke Suppers
In 2018 besloot de ondernemingsraad tot het instellen van twee permanente
commissies.
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 Frank van Lent en
leden zijn Alexander Bos en Jan van Ravensteijn.
COMMISSIE COMMUNICATIE
Deze commissie verzorgt voor de Ondernemingsraad de communicatie met de
achterban (dat is iedereen die werkt binnen het kringloopbedrijf).
Voorzitter is Dorita van Bergen en leden zijn John Blijd en Nancy Roland.
Ook besloot de ondernemingsraad om haar reglement zodanig aan te passen
dat voortaan niet meer om de twee jaar de helft van de OR wordt verkozen,
maar dat voortaan iedere drie jaar verkiezingen plaatsvinden voor de gehele
ondernemingsraad.
De OR onderschrijft de doelstellingen van het Kringloopbedrijf als sociale
onderneming met aandacht voor het milieu en werkgelegenheid voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt en wil bijdragen aan het goed functioneren
van de onderneming.
De ondernemingsraad kwam in de verslagperiode voor onderlinge
beraadslaging tien keer bijeen.
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Overlegvergaderingen met de bestuurder vonden drie maal plaats. In één van
de overlegvergaderingen was ook een lid van het stichtingsbestuur aanwezig.
Daarnaast kwam ook de VGWM-commissie enkele keren bij elkaar voor
onderling overleg, overlegde de commissie met vertegenwoordigers van het
bedrijf en namen leden van de commissie deel aan veiligheidsinspecties door
de preventiemedewerker en een extern deskundige.
In de periode van juni tot en met september kwamen de leden van de
Verkiezingscommissie diverse keren bij elkaar om de tussentijdse verkiezingen
van de Ondernemingsraad voor te bereiden.
Belangrijke onderwerpen die aan de orde kwamen:
• Jaarverslag Kringloopbedrijven 2017, Bedrijfsplan en begroting 2018
• Reorganisatie vestiging Oss
• Uitbreiding van de winkel in Oss
• Samenwerking met de milieustraat Oss
• Werkoverleg
• Aanpassing van de Arbowet
• Betaaldatum salarissen
• Arbobeleidsplan 2018-2022
De ondernemingsraad heeft ook in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van een
externe coach. Deze heeft de ondernemingsraad bijgestaan in het uitvoeren
van haar taken en heeft in veel van de ondernemingsraadsvergaderingen een
inleiding gehouden voor de ondernemingsraadsleden (toepassing van de wet
op de ondernemingsraden, onderlinge samenwerking, ieders individuele rol in
de ondernemingsraad, enz.). Omdat de ondernemingsraad sinds oktober een
aantal nieuwe leden heeft, zal deze begeleiding voorlopig worden voortgezet.
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5 resultaten
INZAMELRESULTATEN GEMEENTEN OSS, BERNHEZE EN LANDERD
			 2017

BP 2018

2018

meldingen			8510
GHA*			1935
textiel*			 689
* x 1000 kg

9200
1900
730

8629
1860
707

			 2017

BP 2018

2018

CO2 reductie*			 1010
CO2 reductie zonnepanelen*			 48
* x 1000 kg

970
100

945
52

MILIEURENDEMENT

De door TNO ontwikkelde CO2-tool kwam in 2010 ter beschikking voor de bij
de brancheorganisatie aangesloten bedrijven.
Van de ruim 1.860 ton ingezamelde goederen werd uiteindelijk ruim 815 ton
verkocht in de winkels.
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SOCIALE RESULTATEN
dienstverband in FTE*			 2017

BP 2018

2018

regulier dienst			 13,5
met subsidie in dienst			 13,2
gedetacheerden			38,0

13,5
15,0
42,0

13,6
16,2
41,0

totaal			64,7

70,5

70,8

		
additioneel **		
vrijwilligers			35
taakgestraften			21
WEP/oriëntatie/stage 			 21
trajecten GGZ, Dichterbij			 16

33
25
30
20

32
11
37
21

totaal			93

108

101

* FTE = fulltime equivalent
** Aantal personen
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FINANCIËLE RESULTATEN
exploitatierekening*			 2017

BP 2018

2018

winkelverkopen			1.298
verkoop textiel			 244
inzamelvergoeding			527
verleende korting			 -27

1.406
219
533
-29

1.328
202
538
-24

netto omzet			2.042
directe kosten			 -113

2.129
-131

2.044
-136

bruto bedrijfsresultaat			1.929

1.998

1.908

INKOMSTEN

UITGAVEN		
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personeelskosten			1.261
huisvestingskosten			296
productiekosten			98
verkoopkosten			29
algemene kosten		
88
overige baten			
0
overige lasten			 21

1.395
288
93
36
92
0
0

1.318
296
83
32
105
34
0

totale kosten			1.793

1.904

1.800

resultaat			136
* x 1000 euro

94

108

6 Samenstelling bestuur
Per 31-12-2018
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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HET LEUKSTE
WOONWARENHUIS,
ALTIJD VERRASSEND
EN GOEDKOOP.

KRINGLOOPBEDRIJVEN MAASLAND
Maaskade 32 Oss
Voorste Groes 1a Heesch
www.kringloopbedrijfoss.nl

