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In 2014 hebben we ons gefocust op 
twee aandachtspunten: het voldoen aan 
de wensen en eisen van onze klanten 
en het streven naar omzetgroei en 
efficiencyverbetering. 

Om deze doelen in de praktijk te 
realiseren diende de bestaande 
cultuur ingrijpend te veranderen. 
Onze medewerkers dienden een meer 
proactieve en ondernemende houding 
te ontwikkelen, meer en beter samen te 
werken en het organiserend vermogen 
te verbeteren. In 2014 heeft de hele 
organisatie gemerkt wat het betekent als 
de organisatie zo sterk verandert. Vele 
managers en medewerkers ondervonden 
hoe moeilijk het is om het eigen werk 
anders te moeten gaan uitvoeren. Met 
vallen en opstaan heeft iedereen hard 
gewerkt aan de ontwikkeling naar ‘het 
nieuwe’ 2Switch. Waar noodzakelijk 
hebben managers en medewerkers 
specifieke ondersteuning gekregen bij het 
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. De 
nieuwe cultuur is al duidelijk zichtbaar in 
de organisatie, maar het zal nog minstens 
een tot twee jaar duren voor de nieuwe 
cultuur volledig is geïmplementeerd.
Ook onze bestaande klanten hebben 
gemerkt dat de organisatie sterk in 
ontwikkeling is. Zo zijn in de winkels 
nieuwe formules geïntroduceerd en is 

er voor onze re-integratie activiteiten 
een nieuwe methodiek ontwikkeld 
om efficiënter en met meer resultaat 
mensen te begeleiden naar betaald 
werk. De aansturing van de uitvoerende 
activiteiten is meer resultaatgericht en 
efficiënter geworden.

Ook bij onze grote klanten vinden 
ingrijpende veranderingen plaats. 
Gemeenten en woningcorporaties 
zijn druk doende de door het Rijk 
opgelegde bezuinigingen door te 
voeren. Gemeenten, het UWV en de 
SW-bedrijven richten gezamenlijk 
regionale werkpleinen op en voeren 
beleidswijzigingen door op het gebied 
van participatie en re-integratie. Veel 
woningcorporaties stoten activiteiten 
op het gebied van de sociale en 
fysieke leefomgeving af en gaan zich 
concentreren op hun kerntaak; het 
realiseren en verhuren van sociale 
woningen. Wij proberen samen met onze 
klanten zo goed mogelijk in te spelen 
op deze veranderingen en bestaande 
contracten hierop aan te passen.

Om de omzetgroei te kunnen realiseren, 
dienen ook nieuwe klanten aangetrokken 
te worden en dienen nieuwe activiteiten 
te worden ontwikkeld. In beperkte mate is 
dit ook gerealiseerd, maar het blijkt lastig 

Bescheiden winst 
in 2014

om naast alle andere veranderingen 
ook voldoende tijd te investeren in deze 
belangrijke activiteiten.  

Al onze inspanningen hebben ervoor 
gezorgd dat we na twee financieel 
verliesgevende jaren in 2014 weer een 
bescheiden winst hebben gemaakt. Ook 
de omzet is bescheiden gegroeid. Deze 
resultaten tonen aan dat we op de goede 
weg zijn. 

In 2015 zullen we samen met onze 
klanten verder invulling geven aan onze 
nieuwe koers en zullen we samen blijven 
zoeken naar innovatieve oplossingen 
voor de maatschappelijke uitdagingen 
waarvoor we ons gesteld zien.

Chris de Ronde 
Voorzitter Raad van Commissarissen 
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Het jaar 2014 heeft voor de Raad van Commissarissen en de directie in 
het teken gestaan van de ombouw van onze organisatie naar een sociale 
onderneming. Een onderneming die in staat is, zonder structurele subsidies, 

haar maatschappelijke bijdragen op het terrein van mens, milieu en maatschappij te 
combineren met een gezonde financiële bedrijfsvoering. In dit kader heeft de Raad 
van Commissarissen de kernboodschap en de filosofie van 2Switch geherformuleerd.



Al deze veranderingen zijn noodzakelijk 
voor het realiseren van de strategische 
doelen om meer klantgericht te werken 
en voor omzetgroei te zorgen. We 
hebben met al deze veranderingen 
een stap in de goede richting gezet als 
het gaat om meer ondernemerschap, 
versterking van de professionaliteit 
en verbetering van het organiserend 
vermogen. De (bestaande en nieuwe) 
leidinggevenden en medewerkers 
werken dagelijks met enthousiasme 
aan het uitvoeren van hun activiteiten 
en het realiseren van de gewenste 
resultaten. Het grote aantal personele 
mutaties, gecombineerd met de vele 
organisatorische veranderingen, hebben 
ook een keerzijde. Het blijkt lastig te zijn 
om een eenduidig toekomstbeeld en een 
gezamenlijke focus op de belangrijkste 
prioriteiten vast te houden. 

Samengevat kunnen we stellen dat we 
in 2014 al een behoorlijk deel van ons 
ontwikkelingstraject hebben afgelegd, 
maar dat we ook nog een hele reis voor 
ons hebben.

De uitdaging is dat we het proces van 
verbeteren vasthouden, zodat we 
vooruitgang blijven zien en ons niet laten 
demotiveren door alles wat we nog 
moeten doen. We zijn op de goede weg 
en met een beetje doorzettingsvermogen 

zijn we in staat ons ambitieuze 
ontwikkelingstraject naar een sociale 
onderneming te realiseren. 

Voor het eerst na de reorganisatie 
hebben we in beperkte mate onze 
personeelsformatie kunnen uitbreiden 
om onze slagkracht richting klant en 
markt te vergroten. We zijn erin geslaagd 
om meer klanten aan te trekken en een 
bescheiden omzetgroei te realiseren. 
Hierdoor hebben we aangetoond dat 
we over veerkracht en ondernemend 
vermogen beschikken.

Ook hebben we laten zien dat we op 
innovatieve wijze in kunnen spelen 
op maatschappelijke ontwikkelingen. 
We hebben een nieuwe winkelformule 
neergezet, waarmee we een bredere 
klantenkring aan ons weten te binden. 
Daarnaast zijn we in meerdere winkels 
gestart met een repaircafé, waar 
onze klanten terecht kunnen om 
apparaten, kleding en dergelijke gratis 
te laten repareren. Met de gemeente 
Wierden hebben we een nieuwe vorm 
van samenwerking ontwikkeld om de 
komende vijf jaar betere resultaten 
te realiseren tegen lagere kosten. We 
gaan samenwerken op het gebied van 
hergebruik & recycling, re-integratie & 
participatie en sociale dienstverlening. 
Door deze samenwerking zijn we in staat 

geweest om een nieuw winkelconcept 
op te zetten in het centrum van Wierden 
en hebben wij op het bedrijventerrein 
ons eerste Repair- & Recyclecenter 
(RRC) ingericht. De doelstelling van dit 
centrum is om lokaal meer inkomsten te 
genereren en meer werk-leerplaatsen 
te realiseren. Dit doen we door zo 
veel mogelijk waarde te halen uit 
herbruikbare goederen en het grof 
huishoudelijk afval dat door de bevolking 
aan ons wordt afgegeven. 

Een andere samenwerking in dezelfde 
richting is de samenwerking tussen 
2Switch en Berkel Milieu in Zutphen op 
het Recycleplein. Het Recycleplein is een 
centrale plaats waar inwoners van de 
gemeente Zutphen zowel herbruikbare 
goederen als grof huishoudelijk afval 
kunnen inleveren. 

Met de gemeente Westervoort en de 
Stichting Natuur- en Milieueducatie 
hebben we voor basisscholen een 
interactief educatieprogramma 
ontwikkeld, genaamd: ‘Van afval tot 
hergebruik’. Leerlingen leren alles over 
afvalscheiding en hergebruik. Het 
project is zo succesvol dat ook andere 
gemeenten het programma op hun 
scholen willen draaien. 

Op eigen initiatief hebben we een nieuwe 
methodiek gemaakt voor persoonlijke 
ontwikkeling op de werkvloer. Belangrijkste 
doel is om beter en goedkoper mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
te kunnen begeleiden naar participatie 
en betaald werk. Op eenduidige wijze 
kunnen onze leidinggevenden on-
the-job bepaalde vaardigheden van 
cliënten ontwikkelen en ze doelgericht 
begeleiden naar werk of opleiding. Ook 
de afspraken met en de rapportages 
voor onze opdrachtgevers zijn duidelijk 

en doelgericht. De gewenste resultaten 
worden vooraf vastgelegd en de behaalde 
resultaten worden gemeten en helder 
gerapporteerd. We willen als sociale 
onderneming de beste zijn als het gaat 
om het toetsen, vaststellen en ontwikkelen 
van competenties, vaardigheden en 
gedrag in de werkpraktijk.
 
In 2014 hebben we laten zien dat 
we gelijktijdig met een ingrijpende 
cultuurverandering ook in staat zijn 
geweest om ons te blijven vernieuwen. 
En alsof dit nog niet genoeg is, hebben 
we met onze bestaande activiteiten ook 
nog een bescheiden omzet- en winstgroei 
gerealiseerd. Een mooi resultaat van een 
ondernemend 2Switch.

Peter Schenkeveld
Directeur  

Ondernemend 2014

In 2014 hebben we hard gewerkt aan versterking van het ondernemende 
vermogen van onze organisatie. We hebben de organisatie vereenvoudigd en 
taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. 

Ieder organisatieonderdeel is verantwoordelijk geworden voor zowel de eigen 
omzet als het eigen kostenbudget. We hebben onze systemen aangepast zodat 
we in staat zijn alle leidinggevenden maandelijks te voorzien van de noodzakelijke 
managementinformatie. We hebben ook onderzocht in welke mate onze leiding-
gevenden in staat waren om mede vorm en inhoud te geven aan onze nieuwe 
organisatie. In overleg met de leidinggevenden is gezocht naar een functie die goed 
bij hun kwaliteiten en vaardigheden paste. Dit proces heeft geleid tot veel personele 
verschuivingen en het aantrekken van meerdere nieuwe leidinggevenden.
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Baten en lasten Hergebruik en recycling

De totale hoeveelheid ingezamelde 
herbruikbare goederen in 2014:  

Waarvan:
Gehaald huisraad op route                          972 ton
Gebracht huisraad bij winkels     1.567 ton
Ingezameld textiel              1.188 ton  

De totale hoeveelheid afgevoerde reststromen in 2014 is geweest: 

Hergebruikpercentage 2014: 
(ingezameld – restafval)

Metalen: 
  Ferro:
    IJzer       203 ton
  Non-ferro:
    Kabels/snoeren         11 ton
    Sloopmetaal           5 ton
    Aluminium              1 ton 
    RVS            0,4 ton
    Koper/lood/messing     0,2 ton

82,24%

6 7

In onderstaand overzicht ziet u de ontwikkeling van de kosten en baten van de 
afgelopen 3 jaar.

Baten
Soort activiteit  

Kringloopbedrijven  
Wijk- en woningservice  
Participatie en ontwikkeling  

Totaal  

Lasten
Soort kosten  

Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Huisvestingskosten  
Algemene kosten    
Inzameling, inkoop en transport 
Resultaat    

Totaal      

2012 in%
3.565 63%
1.315 23%
789  14%

5.669     100%

2013 in %
3.584 74%
972 20%
313   6%

4.869    100%

2014    in %
3.712   76%
1.196   24%
0     0%

4.908   100%

2012 in %
3.828 67%
116   2%
1.013  18%
228   4%
736  13%
-252 -4%

5.669 100%

2013 in %
3.085 63%
89   2%
950  19%
328   7%
590  12%
-173 -3%

4.869 100%

2014 in %
2.796 57%
94   2%
885  18%
294   6%
751  15%
88   2%

4.908 100%

(alle cijfers x € 1.000)

(alle cijfers x € 1.000)

Restafval    662 ton 
B-hout      351 ton
Papier   421 ton  
AEEA   463 ton
Karton     45 ton
Folie           7 ton 
A-hout        2 ton 
Aardewerk         6 ton
Glas          5 ton
Harde kunststoffen 4 ton

Klanten en logistiek
Er zijn in 2014 397.805 betalende klanten in de 2Switch-winkels geweest.

In 2014 heeft het servicebureau 59.759 telefoontjes afgehandeld.  
32.676 daarvan via het nummer van 2Switch (0900-0205) en 
27.083 daarvan via het nummer van Aktief (0900-8313). 

In 2014 zijn er goederen opgehaald bij particulieren middels 10.498 ophaalritten. 
8.537 van deze afspraken zijn telefonisch gemaakt en 1.961 online via de website.
Tevens hebben er 2.163 bezorgingen van gekochte goederen plaatsgevonden.

3.843 ton 3.915 ton
In 2013: In 2012: 3.726 ton

82% 84%
In 2013: In 2012: 



Gemiddeld aantal medewerkers  
per contractsoort in 2014

Stijging van het aantal medewerkers 
per contractsoort in 2014

Personeelsontwikkeling

Gemiddeld aantal medewerkers 
per divisie in 2014

vrijwilligers 161

regulier 72

ID-baan 5

subsidiebaan 27

detachering 50

trajectstage 78stage overig 29

Wijk- en woningservice 76
Concern en staf 27

Kringloop 318

Stijging van het aantal medewerkers 
per divisie in 2014

450 %
400 %
350 %
300 %
250 %
200 %
150 %
100 %

50 %
0 %

-50 %

regulier ID-baan subsidiebaan detachering trajectstage stage overig vrijwilligers

-5 % -19 % 420 % -28 % -19 % 40 % 26 %

100 %

50 %

0 %

-50 %

-100 %

Concern en staf Kringloop Wijk- en 
woningservice

Ontwikkeling en 
participatie

8 % 5 % 21 % -100 %
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totaal 421

2012: 103 
2013: 127

2012: 100 
2013:   75

2012: 12 
2013: 6

2012: 18 
2013: 21

2012: 185 
2013:   97

2012: 79 
2013: 70

2012: 9 
2013: 5

2012: 506 
2013: 400
2012: 506 
2013: 400

totaal 421

2012: 506 
2013: 400

2012: 297 
2013: 290

2012: 31 
2013: 25

2012: 85 
2013: 63



Trajecten positief uigestroomd in 2014

Bijdrage aan ziekteverzuim 
per contractsoort in 2014

Bijdrage aan ziekteverzuim 
per divisie in 2014

Participatie en 
re-integratie

overig 13% betaald werk 24%

opleiding 
met werk 5%

opleiding 
zonder werk 2%

hulpverlening 8%

WWB/WW 7%

retour opdrachtgever 41%
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jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
vrijwilligers 4% 4% 4% 5% 4% 5% 7% 5% 5% 5% 5% 7%

stage overig 1% 3% 0% 1% 1% 0% 4% 14% 9% 8% 8% 7%

trajectstage 8% 8% 6% 6% 5% 6% 5% 6% 11% 10% 10% 11%

detachering 9% 14% 11% 10% 9% 7% 11% 13% 15% 13% 10% 13%

subsidiebaan 15% 14% 14% 12% 2% 3% 4% 7% 11% 12% 19% 17%

ID-baan 2% 0% 0% 16% 7% 0% 0% 0% 0% 20% 3% 7%

regulier 4% 7% 8% 7% 7% 8% 7% 7% 6% 8% 7% 8%
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Wijk- en 

woningservice
10% 11% 12% 10% 7% 7% 6% 10% 15% 15% 16% 16%

Kringloop 5% 7% 6% 6% 5% 5% 6% 7% 6% 6% 6% 7%

Concern 
en staf

3% 9% 5% 7% 9% 12% 11% 10% 11% 11% 13% 16%
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Het totale ziekteverzuim in 2014:  
8,3% 10,8%
In 2013: In 2012: 7,5%

totaal 180
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