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Belangrijk onderdeel van het plan was 
een terugkeer naar een situatie waarin 
de kerndoelstellingen en kernkwaliteiten 
van 2Switch centraal staan. 2Switch 
focust zich op het Kringloopbedrijf dat 
zich inzet voor het milieu (hergebruik en 
recycling) en de mens (werkgelegenheid 
en ontwikkeling) met een daaraan 
complementaire professionele activiteit 
voor onder andere onderhoud van tuinen, 
woningen en openbare ruimtes. (Wijk- en 
Woningservice). Bij de terugkeer naar 
de basis van 2Switch hoorde ook het 
terugdraaien van de in 2015 ingezette 
veranderingen. Inmiddels was duidelijk 
geworden dat met deze veranderingen 
niet het gewenste effect behaald zou 
worden. 

Vanuit deze basis is gewerkt naar rust 
en vertrouwen binnen de organisatie, 
verbeterde relaties met stakeholders, 
professionelere bedrijfsvoering en een 
plattere organisatiestructuur. Waarde 
toevoegende verbeteringen die hebben 
geleid tot een meer financieel gezonde 
en evenwichtige organisatie. Er is een 
stevig fundament gelegd voor verdere 
groei, ontwikkeling en beheersing van 
2Switch in 2017 en verder. Er is dan ook 
binnen directie, RvC en aandeelhouders 
het volste vertrouwen in een duurzame 
toekomst. Een toekomst waarin de 
organisatie zeer alert zal blijven op 
kansen in de omgeving en nieuwe 

ontwikkelingen in de branche. In nauwe 
samenwerking met iedereen die betrokken 
is bij 2Switch zal de ingeslagen weg 
verder worden vervolgd.

Naast de directiewisseling is het 
voorzitterschap binnen de Raad van 
Commissarissen (RvC) ook gewijzigd. 
Chris de Ronde heeft na 10 jaar 
voorzitterschap plaatsgemaakt voor 
Margreet van Gastel. De RvC is niet 
aangevuld met een nieuw lid en bestaat 
thans uit 5 leden die elk vanuit hun 
expertise actief toezicht houden op de 
organisatie-ontwikkeling van 2Switch. 
De samenwerking tussen de directeur 
en de RvC is goed en dat werpt haar 
vruchten af.

In 2016 hebben we veel verbeteringen, 
veranderingen en successen gezien. 
Zoals de hernieuwde samenwerking 
met de gemeente Arnhem en daardoor 
het verkrijgen van de belangrijke 
concessie voor de komende jaren 
en het winnen van de aanbesteding 
in Raalte voor SROI en inzameling 
herbruikbare goederen. De niet 
rendabele Repair en Recycle Centers 
in Arnhem en Wierden zijn gestopt. 
Daardoor is de aanname van goederen 
sterk vereenvoudigd en zijn de interne 
doorrekeningen tussen afdelingen 
verleden tijd met als gevolg meer 
duidelijkheid en efficiëntieverbetering. 

Voorwoord
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Voor u ligt een bondig jaarverslag over het jaar 2016. Dit jaar gaat de boeken 
in als een dynamisch jaar waarin 2Switch nadrukkelijk heeft ingezet op een 
terugkeer naar de basis en waarin belangrijke, toekomstbestendige keuzes 

zijn gemaakt voor de onderneming. 2016 stond in het teken van een directiewisseling 
en daarmee hernieuwde inzichten. In de zomer van 2016 is Onno in ’t Veld aange-
treden als interim directeur-bestuurder van 2Switch. Hij heeft de taken van Peter 
Schenkeveld overgenomen. Na een grondige analyse van de situatie heeft hij een 
plan de campagne opgesteld en vervolgens in gang gezet.



De outlet voor handelaren in Doesburg 
heeft plaatsgemaakt voor weer een 
echt gezellige kringloopwinkel die direct 
boven verwachting ging presteren. De 
fietsenwinkel in Nijmegen is gesloten 
om zodoende de verkoop van fietsen 
via de bestaande kringloopwinkels te 
intensiveren, wat goed aanslaat bij onze 
klanten. Diverse projecten die geen of 
onvoldoende verbinding hadden met de 
kerntaak van 2Switch zijn stopgezet en 
de vrijgekomen organisatiecapaciteit is 
ingezet op de zaken die er echt toe doen 
en met resultaat. Het plan de campagne 
heeft een positieve uitwerking gehad op 
de mensen, de omgeving, de financiën 
en dus de waarde van ons werk. Dit 
geeft veel vertrouwen in de toekomst en 
biedt de gelegenheid om een verdere 
groei te realiseren.

Ondanks de vele wijzigingen die zijn 
doorgevoerd in een relatief korte 
periode zijn onze medewerkers blijven 
geloven in de gekozen route. Er is meer 
rust en vertrouwen gekomen op de 
werkvloer, er is meer ruimte ontstaan 
voor ambities en er zijn meer resultaten 
geboekt dan voor mogelijk werd 
gehouden. Vanuit de Aandeelhouders, 
RvC en Directie wordt dan ook een diepe 
buiging gemaakt naar de medewerkers 
die dagelijks hun uiterste best doen om 
invulling te geven aan onze belangrijke 
opgave. We zijn er nog niet, maar wel 
goed op weg.

Het bedrijfsresultaat is teruggebracht 
van ruim € 560.000 verlies in 2015 naar 
nog geen € 240.000 verlies in 2016. 
De begroting voor 2017 is zodanig 
dat - gecombineerd met de ingezette 
veranderingen en verbeteringen - er 
veel vertrouwen is in het realiseren van 
een bescheiden winst in het nieuwe jaar. 
Het fundament is gelegd.
Als nieuwe directeur van 2Switch en 
nieuwe voorzitter van de RvC willen wij 

collega’s, partners en klanten danken 
voor het in ons gestelde vertrouwen en 
de geleverde bijdrage. We realiseren 
ons dat er in 2016 een grote wissel is 
getrokken op het personeel. Des te groter 
is de waardering voor het bereiken van 
het punt waarop we nu staan. Samen 
met jullie blijven we ons inzetten voor 
een positieve bijdrage aan het milieu, 
meer werkgelegenheid en meer kansen 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Kortom, we blijven samen 
knokken voor een mooiere maatschappij. 
Samen gaan we de uitdaging ook weer in 
de komende jaren aan en volbrengen we 
onze mooie missie.

Onno in ’t Veld
Directeur-bestuurder 

Margreet van Gastel
Voorzitter Raad van Commissarissen

Terug naar de basis
Van veel nieuwe activiteiten en werk-
methoden die in 2015 zijn ontwikkeld om 
een substantiële omzetgroei te realiseren, 
hebben we in 2016 helaas moeten 
constateren dat deze onvoldoende hebben 
bijgedragen aan het financiële resultaat 
en aan de kerndoelstellingen van 2Switch. 

Het systeem van interne doorbelastingen 
ter bevordering van efficiency en inzicht 
in de resultaten is niet passend gebleken 
voor een organisatie als 2Switch. Met een 
onevenredig grote administratieve last 
voor de organisatie heeft deze methode 
voor 2Switch geen toegevoegde waarde 
opgeleverd. Daarnaast leek het systeem 
een remmend effect te hebben op de 
voor 2Switch essentiële cohesie en 
samenwerking. Eind 2016 is dan ook 
gekozen voor een sterk vereenvoudigde 
begrotingsstructuur waarbij het 
systeem van interne doorbelastingen 
is losgelaten. Met deze keuze is tevens 
veel onduidelijkheid voor de interne 
organisatie weggenomen.

In 2015 is er voor gekozen om de 
goederen aannamepunten van de 
winkels Arnhem en Wierden los te 
koppelen van de winkels en deze onder 
de naam Repair & Recycle centrum als 
apart bedrijfsonderdeel te exploiteren. 
In financieel en organisatorisch opzicht 
bleek dit achteraf geen verstandige 
keuze. De door de splitsing ontstane 
afstand tussen winkel en aanname 
goederen heeft een verstorend effect 
gehad op de interne samenwerking en 
op de doorstroom van goederen naar de 
winkel. Interne verrekeningen bleken ook 
in deze constructie een remmend effect 
op de organisatie te hebben. In financieel 

opzicht heeft de scheiding de organisatie 
geen voordelen opgeleverd. Aan het eind 
van 2016 is derhalve besloten genoemde 
winkels en aannamepunten weer samen 
te voegen tot één activiteit.  

In 2016 is ook besloten om het 
experiment met de outletformule bij onze 
winkel in Doesburg te beëindigen. Het 
opkopen van grote partijen herbruikbare 
goederen is onvoldoende interessant 
gebleken voor handelaren. Door de 
verbouwing tot outletwinkel in 2015 
is het kringloopkarakter van de winkel 
deels verloren gegaan waardoor ook de 
aanloop van reguliere kringloopklanten 
sterk is teruggelopen. Het behalen 
van goede resultaten in deze moeilijke 
omstandigheden is voor de medewerkers 
een zeer zware opgave gebleken. De 
motivatie van de medewerkers heeft hier 
onvermijdelijk onder geleden. Eind 2016 
is in Doesburg een begin gemaakt met 
het weer ombouwen van de winkel naar 
een ‘reguliere’ kringloopwinkel. Op het 
moment van schrijven van dit jaarverslag 
weten we dat er sinds begin 2017 weer 
een volwaardige kringloopwinkel staat.

De eigen webshop van 2Switch, die in 
2015 is gelanceerd onder de naam 
2SwitchOnline, is eind 2016 offline 
gehaald. In 2016 is gebleken dat 
een eigen webshop voor 2Switch 
onvoldoende toegevoegde waarde 
heeft. De webshop heeft niet geleid tot 
een substantiële omzetverhoging voor 
het kringloopbedrijf. De omzet die via 
de webshop gerealiseerd werd, leek 
voornamelijk ten koste te gaan van 
de winkelomzet. Met het operationeel 
houden van de webshop waren, met 
het oog op de geringe omzetbijdrage 

2016

In 2016 heeft de nieuwe Directie van 2Switch ingezet op het terugbrengen van 
2Switch naar de basis, namelijk een gezond en professioneel Kringloopbedrijf 
waaraan Wijk- en Woningservice complementair is. Dit was een ingrijpend traject 

dat nog verder doorloopt in 2017.
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onevenredig veel kosten gemoeid. Om 
met bijzondere producten toch een 
breder publiek te kunnen bereiken is eind 
2016 besloten om gebruik te maken van 
bestaande online verkoopkanalen zoals 
Marktplaats. De werkzaamheden die 
samenhangen met de online verkoop 
zijn daarbij verplaatst van het Klant 
Contact Centrum naar de winkels. Via 
de website van 2Switch kunnen klanten 
nu eenvoudig het online aanbod van 
2Switch op Marktplaats bekijken. 

De samenwerking met ATMR 
kantoorverandering op het gebied 
van circulair kantoormeubilair is in 
2016 in goed overleg beëindigd. 
Terugkeer naar de basis was in 2016 de 
voornaamste doelstelling voor 2Switch. 
Deze basis behelst: ‘het zijn van een 
kringloopbedrijf dat zich inzet voor het 
milieu (hergebruik en recycling) en de 
mens (werkgelegenheid en ontwikkeling)’. 
Voor het project met ATMR moest 
geconcludeerd worden dat dit te ver af 
lag van de basis activiteiten van 2Switch. 
Daarnaast heeft het project onevenredig 
veel capaciteit van de organisatie 
gevergd tegen te geringe opbrengsten.  

Nieuwe ontwikkelingen
Omdat de website van 2Switch voor 
2015 vele jaren ongewijzigd is gebleven, 
had deze destijds een wat gedateerde 
uitstraling. Reeds in 2015 is de website 
daarom wat gemoderniseerd en 
voorzien van een frissere uitstraling. 

Echter deze vernieuwde website bleek 
behoorlijke tekortkomingen te kennen 
op het gebied van toegankelijkheid, 
structuur, leesbaarheid en 
functionaliteit. Derhalve is eind 2016 
aan een externe partij opdracht gegeven 
om een nieuwe website te ontwikkelen. 
Een website die meer bezoekers trekt 
en meer mensen uitnodigt om klant bij 
2Switch te worden. Meer klanten voor 
de winkels, meer brengers van spullen 
en meer mensen die de weg naar Wijk- 
en Woningservice weten te vinden. Een 
frisse, levendige en dynamische website 
met integratie van social media en een 
frequente stroom van nieuws, acties en 
evenementen. In december 2016 is deze 
geheel vernieuwde website van 2Switch 
gelanceerd. www.2switch.nl

Van de verhuizing naar een mooi en 
modern winkelpand in Lochem heeft 
2Switch in 2016 helaas niet lang kunnen 
genieten. Reeds op 1 januari 2016 werd 
2Switch opgeschrikt door een brand in 
het nieuwe pand aan de Kwinkweerd in 
Lochem. Het pand en de inventaris zijn 
daarbij volledig verloren gegaan. Eind 
2016 leek er weer zicht te komen op 
een alternatieve locatie voor 2Switch in 
Lochem. Echter, het zou hier gaan om een 
tijdelijke oplossing aangezien het pand 
zich voornamelijk leent voor de verkoop 
van kringloopgoederen en niet voor de 
aanname en recycling van herbruikbare 
goederen. Bij de presentatie van dit 
jaarverslag weten we dat de opening van 
genoemde locatie in Lochem een groot 
succes is geworden.

In de activiteiten van Wijk- en Woning-
service is beheersing van de diverse 
projecten van cruciaal belang. De 
afgelopen jaren is er ingezet op verdere 
ontwikkeling van deze projectbeheersing. 
Helaas is in 2016 gebleken dat deze 
ontwikkeling nog onvoldoende heeft 
plaatsgevonden. Hierdoor hebben de 

meer ingewikkelde en bouwkundige 
projecten van WWS tot forse verliezen 
geleid waardoor het resultaat van WWS 
in algemene zin negatief was. Om dit tij 
te keren is er medio 2016 een ervaren 
manager Wijk- en Woningservice 
aangenomen. Een manager met grip 
op projectmanagement, structuur en 
beheersing van kosten en met veel 
oog voor relaties met klanten. Mede 
hierdoor is WWS eind 2016 weer meer 
gezond geworden als bedrijfsonderdeel. 
2Switch heeft geconcludeerd dat 
WWS bestaansrecht heeft en dat haar 
activiteiten complementair zijn aan 
de kringloopactiviteiten. Strategisch 
is het derhalve van belang dat WWS 
onderdeel van 2Switch is en blijft. 

In de loop van 2016 zijn duidelijke 
keuzes gemaakt als het gaat om niet-
winstgevende projecten en activiteiten 
die niet tot de kern-doelstellingen van 
2Switch behoren. Met deze keuzes 
heeft de omzet een impuls gekregen 
en zijn kosten gereduceerd. Dit heeft 
geleid tot een positieve beïnvloeding 
van het financiële eindresultaat over 
2016. Het resultaat is weliswaar nog 
negatief, maar de oorzaken zijn te 
duiden en op te lossen. Met het oog 
op een gezonder evenwicht tussen 
opbrengsten en kosten zijn tevens 
alle inkooppakketten van 2Switch 
kritisch onder de loep genomen. Met 
de diverse leveranciers zijn gesprekken 
aangegaan over de dienstverlening 
en de hoogte van vergoedingen 
in de lopende contracten. Diverse 
overeenkomsten zijn heronderhandeld 
waardoor substantiële besparingen 
zijn gerealiseerd. In 2017 zullen 
naar aanleiding hiervan nog meer 
kostenbesparende maatregelen 
geëffectueerd gaan worden. 

Een belangrijke opgave voor 2Switch 
in 2016 is geweest het investeren in 

de relatie en samenwerking met haar 
stakeholders. Veel inspanningen vanuit 
de kringloopwinkels zijn er in 2016 op 
gericht geweest om meer onderdeel 
uit te maken van de lokale omgeving 
en gemeenschap. 2Switch staat lokaal 
weer meer op de kaart als het gaat 
om partnerschap in vraagstukken 
met betrekking tot hergebruik en 
werkgelegenheid. Om een grotere rol 
te spelen in de omgeving en hierin 
een substantiële bijdrage te leveren, 
is het voor 2Switch van belang om 
zich te ontwikkelen in de richting van 
een naar buiten gerichte organisatie. 
2Switch investeert hiervoor actief in de 
commerciële competenties van haar 
filiaalleiders en managers. 

Voor het blijvend realiseren van haar 
doelstellingen is het belangrijk dat 
2Switch meer van zich laat horen en 
toegankelijker is voor haar klanten. 
Daarom is er door 2Switch in 2016 
stevig geïnvesteerd in communicatie 
met de buitenwereld. Met het oog 
op een éénduidige communicatie is 

6



schakelen en de operationele slagkracht 
te vergroten.

In 2016 is een eerste aanzet gegeven tot 
verdere vervlechting van de activiteiten 
van het kringloopbedrijf en Wijk- en 
Woningservice. De activiteiten van 
beide bedrijfsonderdelen overlappen 
elkaar deels en zijn deels complementair 
aan elkaar. Het is wenselijk dat de 
beide bedrijfsonderdelen nog meer 
samenwerken, elkaar helpen waar 
mogelijk en gebruik maken van elkaars 
sterke kanten. Hiermee kan een nog 
completer aanbod van producten en 
diensten gerealiseerd worden waarmee 
2Switch haar klanten nog beter kan 
bedienen. Een voorbeeld van deze 
vervlechting is reeds duidelijk zichtbaar 
bij WWS Arnhem en de logistieke afdeling 
van het kringloopbedrijf. 

Met het oog op de toekomst oriënteert 
2Switch zich sinds eind 2016 op enkele 
belangrijke keuzes op organisatorisch en 
strategisch vlak. Eén van de keuzes van 
2Switch heeft betrekking op de rechtsvorm 
van de organisatie. Op dit moment is 
2Switch een besloten vennootschap. 
2Switch onderzoekt of dit nog de meest 
geschikte rechtsvorm is of dat een andere 
rechtsvorm zoals een stichting wellicht 
beter past. Op strategisch gebied bekijkt 
2Switch of er mogelijkheden zijn tot groei 
van de onderneming. Deze groei zou tot 
stand kunnen komen middels uitbreiding 
van het verzorgingsgebied en/of het 
aantal verkooppunten binnen het huidige 
verzorgingsgebied.

In de 2e helft van 2016 zijn diverse 
inspanningen gedaan om de aandacht 
voor medewerkers te vergroten en de 
werksfeer te verbeteren. Te denken valt 
daarbij aan de reeds genoemde plattere 
organisatie, diverse bijeenkomsten om 
het personeel te informeren, hernieuwde 
aandacht voor het functioneringssysteem 

en regelmatig overleg volgens een 
vaste overlegstructuur. Drempels in de 
communicatie zijn weggenomen en er is 
een sfeer van veiligheid en vertrouwen 
gecreëerd.. Deze maatregelen hebben 
geleid tot meer rust, transparantie en 
initiatief binnen de organisatie. 
In september 2016 is binnen 2Switch 
het traject richting verkrijging van het 
‘Keurmerk Kringloopbedrijven’ in gang 
gezet. Het keurmerk maakt de kwaliteit 
van de kringlooporganisatie inzichtelijk en 
geeft de garantie dat de kwaliteit van de 
interne organisatie en van de geboden 
dienstverlening continu verbetert. Het 
verkrijgen van het keurmerk past in de 
wens van 2Switch om de professionaliteit 
en robuustheid van de organisatie verder 
te vergroten. Het keurmerk zal, naar het 
zich laat aanzien, rond de zomer van 2017 
verkregen worden. In het streven naar een 
verdere professionalisering past ook de 
in 2016 ingezette verdere ontwikkeling en 
verbetering van managementinformatie 
ten behoeve van sturing, beheersing en 
verantwoording van het gevoerde beleid 
en de interne organisatie. 

Met de komst van de interim-directeur is 
de samenwerking tussen directie en Raad 
van Commissarissen geïntensiveerd. Er 
vindt op zeer frequente basis overleg 
plaats tussen directie en RvC. Daarnaast 
schuiven leden van de RvC regelmatig 
aan bij de diverse bijeenkomsten die 

er in 2016 gekozen voor een nieuwe 
uniforme huisstijl die in alle uitingen 
van 2Switch wordt gehanteerd. De 
oude huisstijl zal daarmee geleidelijk 
worden uitgefaseerd. Zoals eerder 
benoemd is er eind 2016 een 
nieuwe, meer toegankelijke website 
gelanceerd waarop 2Switch op een 
actieve wijze over haar activiteiten 
communiceert met de buitenwereld. 
Parallel aan de website maakt 2Switch 
voor haar externe communicatie 
ook zeer actief gebruik van haar 
facebookpagina www.facebook.
com/2switchvoormensenmilieu. Een 
toegewijd team zorgt dagelijks voor 
interessante content voor volgers van 
de pagina. Tenslotte wordt er door 
de kringloopwinkels meer gebruik 
gemaakt van lokale media om over haar 
activiteiten te communiceren richting de 
omgeving. 

AFAC
De uitvoering van het project AFAC-
Nijmegen door Wijk- en Woningservice 
verloopt naar volle tevredenheid van de 
gemeente Nijmegen, WerkBedrijf Rijk 
van Nijmegen en 2Switch. Dit project 
behelst het verwijderen en opslaan 
van fietsen uit de openbare ruimte in 
Nijmegen. Voor de verkoop van fietsen 
die vrijkomen uit dit project werd gebruik 
gemaakt van een speciale fietsenwinkel 
van 2Switch in Nijmegen. Echter, gezien 
het grote aantal andere verkoopkanalen 
van 2Switch (de kringloopwinkels), lijkt 
een aparte fietsenwinkel onvoldoende 
toegevoegde waarde te hebben. Daarom 
is eind 2016 de verkoop van fietsen 
verplaatst naar de kringloopwinkels en 
is de fietsenwinkel gesloten. Met het 
sluiten van de fietsenwinkel komt meer 
capaciteit beschikbaar om de productie 
van fietsen voor de kringloopwinkels te 
verhogen. Tevens heeft het sluiten van de 
fietsenwinkel geresulteerd in een verdere 
kostenbesparing.  

BEST-tas
Begin 2016 heeft 2Switch de 
samenwerking met Circulus Berkel 
verder uitgebreid met het inzamelen en 
sorteren van de BEST-tas. Met de 
BEST-tas kunnen inwoners van 
het Circulus Berkel gebied Boeken, 
Elektrische apparaten, Speelgoed en 
Textiel inleveren. Dit zijn spullen die 
nog vaak bij het restafval belanden. 
De tassen zijn bij 2Switch Zutphen 
gesorteerd en de herbruikbare 
goederen zijn verkocht in de 
kringloopwinkels van 2Switch. De 
sortering heeft mede plaatsgevonden 
door medewerkers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Kortom, een 
samenwerking die prima past binnen 
de kerndoelstellingen van 2switch, 
hergebruik en werkgelegenheid. 

Organisatieontwikkeling
Tot begin 2016 was de dagelijkse 
leiding van 2Switch in handen van een 
Managementteam (MT) bestaande uit 
vier leden. Dit MT is reeds begin 2016 
door verschillende omstandigheden 
opgehouden te bestaan. Na de komst 
van Onno in ’t Veld als interim directeur 
is er gekozen voor een nieuwe, plattere 
organisatiestructuur, waarbij directie, staf 
en leidinggevenden dicht op de operatie 
zitten. Voor het kringloopbedrijf hebben 
twee filiaalleiders de rol van coördinator 
kringloop gekregen waarbij zij beleid 
vertalen naar de winkels en operationele 
zaken signaleren richting directie. Zij zijn 
ieder verantwoordelijk voor de helft van 
de kringloopwinkels. De coördinatoren 
vormen de directe verbinding tussen 
de directeur en de operatie. Voor Wijk- 
en Woningservice vormt de manager 
WWS deze verbinding tussen directie en 
operatie. Aan de gewijzigde organisatie is 
een nieuwe overlegstructuur gekoppeld 
waarbij stafoverleg en operationeel 
overleg met elkaar verbonden zijn. 
Dit biedt de mogelijkheid om snel te 
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Baten en lasten
In onderstaand overzicht ziet u de ontwikkeling van de kosten en baten van de 
afgelopen 3 jaar.

Baten
Soort activiteit  

Kringloopbedrijven  
Wijk- en woningservice  
Totaal  

Lasten
Soort kosten  

Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Huisvestingskosten  
Algemene kosten    
Inzameling, inkoop en transport 
Resultaat    
Totaal      

2014    in %
3.712   76%
1.196   24%
4.908 100%

2015    in %
3.725   78%
1.034   22%
4.759 100%

2016    in %
3.821   81%
870   19%
4.691 100%

2014 in %
2.796 57%
94   2%
885  18%
294   6%
751  15%
88   2%
4.908 100%

2015 in %
3.073 65%
142   3%
916  19%
352   7%
837  18%
-561  -12%
4.759 100%

2016 in %
2.930 63%
153   3%
835  18%
349   7%
662  14%
-238  -5%
4.691 100%

(alle cijfers x € 1.000)

(alle cijfers x € 1.000)

(NB: Baten en lasten vóór belastingen)

binnen 2Switch georganiseerd worden. 
Bovendien stellen leden van de RvC hun 
expertise pro-actief beschikbaar ten 
behoeve van vraagstukken die spelen 
binnen de 2Switch organisatie. 

Op het moment van het schrijven aan dit 
jaarverslag zijn de directie en de Raad 
van Commissarissen de plannen naar 
de toekomst aan het uitwerken. Er wordt 
een schets gemaakt van waar 2Switch in 
2020 staat. Gezien de snel veranderende 
maatschappij is dat een flinke uitdaging. 
De uitkomst van dit denkproces zal in de 
loop van 2017 gereed zijn en vastgelegd 
worden in een meerjarig strategisch plan.  

Het jaar 2017 staat nog in het teken van 
de uitrol van het plan de campagne dat 
medio 2016 van start is gegaan. De grote 
lijnen in 2017 vatten we samen in de vorm 
van 5 R-en, namelijk:

•	 Rust;
•	 Ruimte;
•	 Richting;
•	 Relaties;
•	 Resultaat.

We brengen Rust terug binnen de 
organisatie na een zeer roerige 
periode. We bieden Ruimte aan onze 
medewerkers om hun ambities uit te 
spreken en daaraan gericht te werken. 
We geven Richting naar de toekomst 
(2Switch in 2020). We intensiveren 
Relaties tussen de verschillende 
onderdelen van de organisatie, tussen 
medewerkers en met onze externe 
partners zoals gemeenten. En we boeken 
Resultaat met elkaar om de continuïteit 
van 2Switch als onderneming, de 
continuïteit van extern gemaakte 
afspraken en de continuïteit van de 
werkgelegenheid meer te waarborgen.

In het verlengde daarvan zijn 5 
kernwaarden benoemd waarop wordt 
geïnvesteerd.

1. Ondernemerschap (proactief, 
energiek, extern gericht, 
samenwerking, etc.);

2. Eigenaarschap (verantwoordelijkheid 
nemen, ervan willen zijn, etc.);

3. Vakmanschap (het werk goed willen 
doen, kennis willen overdragen, etc.);

4. Werkgeverschap (ontwikkelen van 
medewerkers, aandacht voor de 
mens, etc.);

5. Gezelschap (met wederzijds respect 
en interesse een gezamenlijk doel 
nastreven).

Ondanks de positieve flow waarin 
2Switch zich nu bevindt, liggen er 
nog genoeg uitdagingen op de route 
richting het realiseren van onze sociaal 
maatschappelijke missie. Maar vanuit het 
perspectief van de organisatie die er nu 
staat, zien we deze uitdagingen met veel 
vertrouwen tegemoet. 



Hergebruik en recycling
De totale hoeveelheid ingezamelde 
herbruikbare goederen in 2016:  

Waarvan:
Gehaald huisraad op route                                     925 ton
Gebracht huisraad bij winkels     2.229 ton
Huisraad uit BEST-tas                99 ton
Ingezameld textiel                1.023 ton  

De totale hoeveelheid afgevoerde reststromen in 2016 is geweest: 

Hergebruikpercentage 2016: 
(ingezameld – restafval)

Metalen: 

  Ferro:
    IJzer       207 ton
  
  Non-ferro:
    Kabels/snoeren         12 ton
    Velgen            5 ton
    Overig non-ferro            0,8 ton 

    

82,89%
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Restafval   731 ton 
B-hout   445 ton
Papier  478 ton  
AEEA   400 ton
Karton    18 ton
Folie           10 ton 
A-hout        0,2 ton 
Aardewerk         64 ton
Glas          55 ton
Harde kunststoffen 53 ton

Klanten en logistiek
Aantal betalende klanten in 
de 2Switch-winkels in 2016 : 
 door het afbranden van de winkel Lochem op 1 januari 2016 
 circa 40.000 betalende klanten minder in 2016.

Afgehandelde telefoontjes
door het Klant Contact Centrum
in 2016:   28.387 daarvan via het nummer van 2Switch (0900-0205) 
 26.858 daarvan via het nummer van Aktief (0900-8313)*
 *2Switch verzorgt tegen een financiële vergoeding de planning 
  van ophaalafspraken voor kringloopbedrijf Aktief.

 

Aantal goederen-ophaalritten 
bij particulieren in 2016:
 8.512 van deze afspraken zijn telefonisch gemaakt en 1.594 online via
 de website.Tevens hebben er 1.621 bezorgingen van gekochte goederen
 plaatsgevonden.

4.209 ton 3.726 ton
In 2015: In 2014: 4.276 ton

85% 82%
In 2015: In 2014: 

372.845

55.245

10.106

406.257 397.805
In 2015: In 2014: 

59.284 59.795
In 2015: In 2014: 

9.916 10.498
In 2015: In 2014:  

Stijging van het aantal medewerkers per contractsoort in 2016

Personeelsontwikkeling
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*
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Gemiddeld aantal medewerkers  per contractsoort in 2016

regulier 2016 65 (15%)

lw-traject 2016 10 (2%)

subsidiebaan 2016 20 (5%)

detachering 2016 49 (11%)

werkstage 2016 119 27%
schoolstage 2016 12 (3%)

totaal 2016 440 (100%)

2015: 79 (18%)

2015: 449 (100%)

2015: 27 (6%)

2015: 42 (9%)

2015: 114 (25%)

2015: 157 (35%)

2015: 15 (3%)

2015: 15 (3%)

vrijwilligers 2016 166 (38%)

Aantal medewerkers
Alhoewel het totaal aantal medewerkers t.o.v. 2015 vrijwel gelijk bleef, waren er in 
2016 gemiddeld

 � minder reguliere banen als gevolg van de ingezette veranderingen 
(o.a. opheffing webshop, sluiting fietswinkel, omvorming naar plattere 
organisatiestructuur) en door de noodzakelijke kostenbesparingen,

 � minder subsidiebanen door voornamelijk een afgenomen aanbod in het INU 
project van de Gemeente Arnhem (zie blz. 16),   

 � en méér detacheringen vanuit met name het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen ten 
behoeve van het in 2015 gestarte AFAC project Nijmegen.

Het gemiddeld aantal stages (141) bleef in zijn totaliteit vrijwel gelijk t.o.v. 2015 (144), 
maar het aantal maatschappelijke schoolstages nam af en er werden minder betaal-
de stageopdrachten (lw-trajecten) uitbesteed aan 2Switch.

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%



Gemiddeld aantal medewerkers per divisie in 2016

Wijk- en woningservice 2016 64 (15%)
Holding 2016 22 (5%)

Kringloop 2016 354 (80%)

Stijging van het aantal medewerkers per divisie in 2016
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totaal 2016 440 (100%)

 
2015: 449 (100%)

 
2015: 348 (78%)

 
2015: 23 (5%)

2015: 78 (17%)

Ziekteverzuim 2016 uitgesplitst naar contractsoort
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Regulier 16% 17% 13% 15% 16% 15% 18% 17% 15% 18% 14% 11%
Subsidiebaan 26% 20% 14% 16% 19% 16% 11% 16% 19% 16% 18% 16%
Detachering 13% 15% 13% 17% 19% 15% 12% 9% 8% 5% 6% 3%

LW-traject 25% 20% 24% 21% 15% 18% 29% 16% 22% 18% 11% 21%
Werkstage 8% 7% 5% 3% 4% 7% 6% 5% 6% 6% 10% 8%

Schoolstage 11% 9% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0%
Vrijwilliger 7% 8% 4% 5% 6% 8% 6% 7% 6% 4% 4% 6%

Het totale ziekteverzuim in 2016:  
9,6% 7,5%
In 2015: In 2014:10,1%

Percentage ziekteverzuim per divisie in 2016

Holding Kringloop Wijk- en woningservice

15 % 8 % 17 %
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Ziekteverzuim
2Switch heeft al sinds haar start een relatief hoog ziekteverzuim. De kwetsbare 
doelgroepen die zij binnen haar organisatie plaats biedt, zijn daar deels debet 
aan. Helaas is al jaren het aantal langdurig zieke reguliere medewerkers ook vrij 
groot. De organisatorisch en financieel slechte tijd die 2Switch vooral in 2015 heeft 
doorgemaakt zal hierin zeker een rol spelen. We gaan er vanuit dat de ingezette 
verbeteringen in 2016 ook een positief effect op het ziekteverzuim zullen hebben.
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Medewerkers per divisie

20%

10%

0%

-10%

-20%



Participatie en 
re-integratie
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INU project 
In 2016 heeft 2Switch in opdracht van de Gemeente Arnhem 
voor het 4e achtereenvolgende jaar uitvoering gegeven aan het 
Project “Intensief naar Uitstroom”. 

Uitgangspunt: een korter of langer dienstverband bij 2Switch 
voor mensen met een bijstandsuitkering en een motivatie- en/
of agressieprobleem. 

Doel: het door de juiste begeleiding verkrijgen van arbeidsritme, 
werknemers-vaardigheden en agressiebeheersing waarmee de 
kans op doorstroming naar de arbeidsmarkt wordt vergroot.

In 2016 zijn door de gemeente Arnhem 24 (33) kandidaten 
aangemeld. 27% minder dan in 2015. In totaal hebben 
36 (53) deelnemers aan dit project deelgenomen, verdeeld 
over 146 (122) maanden. De medewerkers zijn voornamelijk 
werkzaam geweest in het groen- en tuinonderhoud. 
Daarnaast voerden zij klussen uit in woningen van 
woningbouwverenigingen, of assisteerden zij bij de afdelingen 
Logistiek en Textielsorteer van het Kringloopbedrijf. Van de 
23 (38) in 2016 uitgestroomde deelnemers hebben 4 (4) een 
betaalde baan (17%). Eén van hen bij 2Switch.

In het kader van haar ontwikkelingsdoelstelling heeft 2Switch 
ook in 2016 voorzien in een groot aantal werkplekken voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij het 

gestelde doel voor de deelnemer divers kon zijn: o.a. oriëntatie, 
activering, reactivering, arbeidsbemiddeling, dagbesteding, 
lerend-werken, een werkstraf of alleen het aanleren van de 
Nederlandse taal. 2Switch werkte hierbij samen met een 
groot aantal organisaties zoals: gemeentes, werkbedrijven, 
re-integratiebedrijven, SW-bedrijven, welzijns-, justitiële en 
onderwijsinstellingen. Afspraken over werkinhoud, benodigde 
begeleiding en vergoedingen zijn vastgelegd in overkoepelende 
en/of individuele overeenkomsten en variëren van intensief en 
betaald met de inzet van een job-coach tot dagbesteding en 
kortdurende taakstraffen. De vele relaties dwingen 2Switch zich 
hierin flexibel op te stellen. 

Hieronder zijn een aantal samenwerkingen uit 2016 toegelicht. 
De cijfers van 2015 staan tussen haakjes.

Werkstages
In 2016 waren vanuit 40 verschillende organisaties stagiaires bij 2Switch werkzaam. 
Het ging daarbij in totaal om 192 stages waarvan duur en doel verschillen per 
organisatie en per individu en variëren van een paar maand tot enkele jaren en 
van Nederlands leren, arbeidsactivering, aanleren werknemersvaardigheden, 
werkervaring opdoen tot oriëntatie op de eigen mogelijkheden voor toetreding tot 
de arbeidsmarkt. In 2016 stroomden 113 stagiaires uit waarvan 

 � 20 een (gesubsidieerde) baan vonden (18%)
 � 2 een opleiding zijn gestart (mét of zonder werk) (2%)
 � en 14 bij de hulpverlening terecht zijn gekomen (12%)

De Gemeente Rheden maakt al enkele jaren op ruime schaal gebruik van de 
mogelijkheden van 2Switch en had gedurende 2016 zelfs 67 verschillende 
kandidaten her en der geplaatst aan het werk. Van de 40 stagiaires die in 2016 
uitstroomden vond 23% regulier werk of startte met een opleiding.

Taakgestraften 
In 2016 hebben ruim 79 (100) mensen hun taakstraf bij één van de afdelingen van 
2Switch uitgevoerd. Deze medewerkers worden via de reclassering en de Raad 
voor de Kinderbescherming bij 2Switch geplaatst. Zij hebben o.a. geholpen bij de 
inzameling van de herbruikbare goederen, bij de bevoorrading van de winkels, 
hebben klussen gedaan in het groen of in huizen van woningcoöperaties. 

Schoolstages
Als erkend leerbedrijf biedt 2Switch al vele jaren praktijkbegeleiding voor de 
Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), van opleidingen niveau 1 tot en met 
4. Voorbeelden uit 2016 zijn: Medewerker Logistiek, Medewerker Verkoop, 
Basismedewerker Mode, Eerste Verkoper en Medewerker Productpresentatie. 
Naast MBO-leerlingen waren ook dit jaar weer leerlingen van het speciaal 
onderwijs binnen 2Switch werkzaam. In totaal brachten 53 (58) leerlingen van 
18 verschillende scholen hun stage in 2016 bij 2Switch door. Daarnaast kwamen 
van enkele scholen ook met regelmaat groepjes leerlingen onder begeleiding 
werkervaring opdoen in de winkels van Elst en Arnhem.

Vrijwilligers
Vrijwilligers maken een zeer belangrijk onderdeel uit van de organisatie van 
2Switch. Op een groot aantal plekken in het bedrijf wordt hun enthousiasme, inzet 
en kennis zeer gewaardeerd. Velen blijven er dan ook jarenlang werken, soms 
zelfs tot lang ná hun pensioendatum. In 2016 waren in totaal 283 verschillende 
vrijwilligers korter of langer werkzaam bij 2Switch. Naast de ”groep blijvers” is er 
ook een deel die maar voor een kortere periode blijft. De reden kan divers zijn: zij 
vinden bij 2Switch niet de juiste plek of stromen door naar betaald werk of een 
opleiding. Van de 115 nieuwe vrijwilligers vertrokken er in 2016 ook weer 44. In totaal 
vertrokken 105 vrijwilligers in 2016 waarvan 20% doorstroomde naar betaald werk 
of een opleiding. 
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