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2019 was wederom een enerverend jaar waarin veel is gebeurd. Een korte opsomming:  

• De naleving van de eisen van het in 2018 verkregen officiële Keurmerk van de 100% kringloop 

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland werd concreet en continu uitgevoerd; 

• De eerste Erkend Leerbedrijf-stage vanuit een MBO is ingevuld en veel aanmeldingen voor 

snuffelstagiaires werden gehonoreerd; 

• Op het gebied van werkomstandigheden en veiligheid is veel aandacht gegeven; denk aan periodieke 

ontruimingsoefeningen en een stringente controle op het dragen van veiligheidsschoenen; en uiteraard 

BHV-(herhalings-)trainingen en de activiteiten van de Preventiemedewerker, waaronder de jaarlijks 

Risico Inventarisatie & Evaluatie; 

• Ook zijn regelmatig overleggen gehouden met coördinatoren respectievelijk de productgroepen om de 

gang van zaken te bespreken en iedereen ‘bij de les’ te houden en alle ontwikkelingen door te geven; 

• De vorig jaar verbeterde managementinformatie heeft geleid tot een sneller, en waar nodig, inspelen 

op veranderingen; 

• Een aantal werkprocessen zijn sterk verbeterd door hen (meer, effectiever) te automatiseren. 

Bijvoorbeeld het Mplus Kassasysteem en het personeelsregistratiesysteem Shiftbase; 

Al met al dus best veel en dan noemen we graag ook nog de netto groei aan medewerkers - door de 

gestage groei van de omzet - waarvan de vrijwilligers nog steeds het leeuwendeel vormen. Helaas is 

collega Jacqueline Van IJken na een kortstondig ziekbed overleden. Het viermanschap (de directeur-ad 

interim, de twee bedrijfsleiders en de externe managementassistent) hebben gezamenlijk het reilen en 

zeilen van de stichting goed onder controle gehad. 

Gelukkig weten onze klanten ons steeds beter te vinden, zowel bij het inleveren van nog goed verkoopbare 

spullen als het kopen van die artikelen, met als resultaat een hogere omzet en dus meer werk en meer 

CO2-reductie. De inrichting van het verkoopgedeelte van beide locaties (Maalderij en Binderij) is nog 

aantrekkelijker gemaakt en dat wordt gewaardeerd. En dan waren er nog de jaarlijks terugkerende 

activiteiten zoals de modeshow en de Nationale Kringloopdag, waar wij onze klanten elk jaar weer laten 

zien wat er allemaal mogelijk is met tweedehands artikelen. 

Het Bestuur heeft aangegeven in de toekomst over te willen gaan naar de vorm van Raad van Toezicht, 

met daarbij een vertegenwoordigingsorgaan van het personeel. Tenslotte valt nog te melden dat de 

plannen voor de nieuwbouw (ter vervanging van het gebouw aan de Maalderij) concretere vormen hebben 

gekregen, in de verwachting dat als alles goed gaat eind 2020 de verhuizing kan plaatsvinden.  

Wij gaan 2020 vol inspiratie en energie tegemoet, waarbij de (her)training van personeel en vrijwilligers 

alsmede het actief laten invullen van stageplaatsen voor scholieren, hoog op de actiepuntenlijst staan. Op 

naar weer een succesvol jaar! 

Jan, Abel, Frank, Gerard 
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Missie en visie  

Stichting kringloopwinkel Amstelveen de Boemerang is een professioneel kringloopbedrijf met een aantal 

belangrijke speerpunten die mogelijk gemaakt worden door de winkel zo goed mogelijk te exploiteren:  

 

• Het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een 

arbeidshandicap.  

• Een rol spelen op het vlak van re-integratie. De Boemerang heeft leerwerkplekken, om vaardigheden te 

leren of te oriënteren op werk.  

• Het bevorderen van hergebruik. Hergebruik van goederen maar ook het recyclen van grondstoffen.  

• De kringloopwinkel moet een plek zijn waar mensen voor weinig geld iets kunnen kopen. 

 

Doelstelling  

De Boemerang is een bedrijf met een dubbele doelstelling. Aan de ene kant stelt het bedrijf zich ten doel 

een maximaal aantal mensen door middel van opname in het werkproces van het bedrijf te laten 

(re)integreren in de samenleving; aan de andere kant stelt het bedrijf zich doelen op het terrein van CO2-

reductie, door vermindering van afval middels de vergroting van hergebruik.  

Duurzaam: opnieuw gebruiken en recyclen  

Als kringloopwinkel zorgen wij ervoor dat spullen een tweede leven krijgen en niet bij het afval terecht 

komen. Spullen die niet meer goed genoeg zijn om opnieuw te gebruiken, worden zoveel mogelijk 

gerecycled. Ook dat is belangrijk voor duurzaamheid.  

Subsidie krijgen we niet. We verdienen ons geld zelf met de verkoop in de winkels. Dat kan natuurlijk 

alleen dankzij de hulp van al die mensen uit Amstelveen die ons ieder jaar weer voldoende tweedehands 

spullen gunnen om de winkels draaiende te houden.  

In onze winkels worden de spullen ingezameld, gesorteerd en verkocht. Voor het recyclen werken we 

samen met gespecialiseerde bedrijven zoals het Afvalstation van de Gemeente Amstelveen, Sympany (voor 

kleding en schoenen) Eeko (inzameling mobiele telefoons, toners en inktcartridges waarvan de opbrengst 

ten goede komt van KiKa – Kinderen Kankervrij), Stibat (batterijen en accu’s), WeCycle (spaar- en 

ledlampen en tl-buizen) en Van Scherpenzeel (boeken/papier, metalen en elektronische apparaten).  

Sociaal: mensen op een zinvolle manier laten meedoen  

Als sociale onderneming gaat het ons niet om winst maken. Wij willen mensen helpen die weinig kansen 

hebben op de arbeidsmarkt. Mensen die een beschutte werkomgeving nodig hebben bijvoorbeeld. Of op 

zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding.  

Anderen laten we op een laagdrempelige manier ervaring opdoen, zo mogelijk re-integreren en 

doorstromen naar een gewone baan. De laatste jaren zijn we trouwens zo hard gegroeid dat een aantal 

mensen een vaste baan bij De Boemerang heeft gekregen.  

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen bij ons stagelopen 

om te ontdekken wat er komt kijken bij het exploiteren van een kringloopwinkel en wat het betekent om in 

een sociaal bedrijf te werken. Ook worden er door Bureau Halt en de Raad voor de Kinderbescherming 

jongeren geplaatst die een taakstraf hebben. 

 

 



Omzetten X 1000 

Boeken 131 

Witgoed 37 

Bruingoed 48 

Audio en video 49 

Textiel en schoenen 334 

Huisraad en speelgoed 308 

Meubelen 257 

Overig 185 

  

Totaal 1.349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten  X 1000 

personeel 733 

huisvesting 246 

Algemeen 134 

Afschrijvingen 26 

Totaal 1.139 

Financiële kosten 5 

Belastingen 25 

Totaal toegevoegd aan de reserve 107 

 

          Recycling, per productgroep, in kilo’s 

         

Boeken 133.606 

Witgoed 33.151 

Bruingoed 43.591 

Textiel, schoenen 280.277 

Huisraad, speelgoed 357.988 

Meubelen 356.515 

Audio, video 43.856 

Overig 135.004 

Papier 33.868 

Oud ijzer en overige metalen 20.002 

TOTAAL 1.437.858 

  



Personeel         FTE 

• Medewerkers vast     17   13,9 Totaal 19 

• In dienst via wettelijke regeling     2  1,65 

 

• AM Match gedetacheerd      9     7,40 

 

• Vrijwilligers       Totaal 69 

o Met uitkering     12     3,23 

o Gepensioneerd     20     8,00 

o Overig      37  15,00 

 

• Stage- en werkervaringsplekken 

o Stage BOL-2       1  1,00 Totaal 13 

o Re-integratie     10  4,40 

o Maatschappelijke stages      2  1,00 

 

• Reclassering (*) 

o Bureau Halt      14   4,00 Totaal 36 

o Taakgestraften      22   2,00 

 

• Doorstroom binnen eigen organisatie 

o Van vrijwilliger naar regulier    1   0,80 

o Van werkervaringsplek naar regulier   2   1,80 

o Tweede spoor      2    1,75 

 

• Doorstroom vrijwilligers 

o Vertrokken       15 11,50 

o Nieuw       20 15,50 

 

(*)  De reclassering is een instantie die personen begeleidt die als gevolg van het (vermoeden  

van het) plegen van een strafbaar feit met politie of justitie in aanraking zijn gekomen. Jongeren komen bij 

Halt terecht omdat ze een grens zijn over gegaan. Een Halt-straf zorgt ervoor dat jongeren hun 

verantwoordelijkheid leren nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. Als iemand een straf(maat) heeft 

toegewezen gekregen, wordt deze vaak bij De Boemerang uitgezeten. 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Kringloopwinkel Amstelveen De Boemerang 

Maalderij 8, 1185ZB  Amstelveen,  020- 641 80 00, info@deboemerang.nl 

Binderij 27, 1185 ZH  Amstelveen, 020 – 645 92 79  



 

  

 


