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Juridische omvorming
Eind 2016 is besloten om de rechtsvorm 
van een Besloten Vennootschap om te gaan 
zetten naar een Stichtingsvorm. De daartoe 
te nemen stappen zijn allen in 2017 gezet 
met als resultaat dat per 1 januari 2018 
2Switch verder gaat als Stichting 2Switch. 
Tegelijkertijd is ook de ANBI-status verkregen 
ofwel we zijn een Algemeen Nut Beogende 
Instelling. We zijn een instelling die zonder 
winstoogmerk haar maatschappelijke 
doelstellingen realiseert en daarmee een 
maximale impact op de samenleving heeft. 
Bij deze omvorming is ervoor gekozen om 
met dezelfde directeur-bestuurder door 
te gaan en de vijf leden van de Raad van 
Commissarissen vormen nu de Raad van 
Toezicht.

Deze omvorming betekende dan ook 
dat er afscheid is genomen van de 
aandeelhouders, te weten: Suez Nederland 
B.V. en Stichting Mens, Maatschappij en 
Milieu. Beide aandeelhouders steunden dit 
besluit omdat een Stichting beter aansluit 
bij de missie en doelstellingen. Dat houdt 
niet in dat er geen samenwerking meer 
bestaat. Met Suez Nederland B.V. is een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
om samen innovatieve concepten te blijven 
bedenken die bijdragen aan de circulaire 
economie en tevens werkgelegenheid 
creëren. Wij zijn de aandeelhouders dan ook 
zeer dankbaar voor de mogelijkheden die zij 
2Switch hebben geboden.

Milieu
Onze prestaties op het vlak product- en 
materiaalhergebruik en recycling nemen 
steeds verder toe. Ook aangaande reparatie 
en upcycling vinden toegevoegde activiteiten 
plaats. Door intensieve samenwerking met 
ketenpartners gaan we onze prestaties 
verder vergroten.

Mens
Ten opzichte van 2016 is er een overall 
groei waar te nemen in het aantal mensen 
dat bij 2Switch werkzaam is. Het aantal 
medewerkers in vaste dienst is licht gegroeid 
en er zijn wederom veel mensen via 2Switch 
terecht gekomen bij andere werkgevers. 
Onze manier van begeleiden van mensen 
naar de arbeidsmarkt is effectief en werpt 
vruchten af. Het aantal partijen dat actief 
wil samenwerken met 2Switch neemt toe en 
daar zijn we trots op. Naast de genoemde 
personele groei zien we in 2017 een sterke 
afname van het ziekteverzuim. Dat wijst 
erop dat de beoogde rust en ruimte positief 
uitwerken op de sfeer en de werkbeleving.
Het ontwikkelen van mensen is één van 
de hoofddoelen van 2Switch. Verderop in 
dit jaarverslag leest u over drie van onze 
medewerkers en de ontwikkeling die zij het 
afgelopen jaar hebben doorgemaakt.  

Maatschappij
Door onze positieve ontwikkeling op het 
vlak van milieu en mens neemt de impact 
op maatschappelijke gebied verder toe. 

Voorwoord
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Voor u ligt het jaarverslag over 2017. Na een turbulent 2016 was het doel voor het jaar 
2017 om het reeds ingezette professionaliseringstraject verder vorm en inhoud te geven. 
Alle betrokken partijen kunnen terugkijken op een geslaagd jaar waarin de gestelde 
doelstellingen zijn behaald. De keuze om weer te focussen op de kernkwaliteiten van de 
onderneming pakte goed uit. 2Switch is wederom het kringloopbedrijf dat zich inzet voor 
milieu, mens en maatschappij. Dit stevige fundament bood en biedt de gelegenheid om 
weer te groeien en te ontwikkelen. De opening in het voorjaar 2017 van ons nieuwe filiaal in 
Lochem bevestigt dit. Maar ook de gesprekken die in 2017 zijn opgestart met de gemeente 
Venray hebben geleid tot de opening van een mooie kringloopwinkel in het voorjaar van 2018. 
Deze groei zetten we door.



De leefbaarheid in met name de wijken in 
Arnhem groeit mede door onze activiteiten 
binnen het onderdeel Wijk- en Woningservice. 
Binnen onze kringloopwinkels is er ruime 
keuze in het assortiment voor mensen 
met een smallere beurs. Daarnaast 
draagt 2Switch actief bij aan projecten 
en evenementen die plaatsvinden binnen 
onze verzorgingsgebieden. Dit doen wij 
hoofdzakelijk in samenwerking met onze 
partners.

Markt
De naamsbekendheid van 2Switch binnen 
haar verzorgingsgebieden neemt steeds 
meer toe. Dit komt onder meer door de 
intensievere marketing en communicatie via 
traditionele kanalen maar zeker ook door 
het juist inzetten van social media. Dit heeft 
tot gevolg dat wij meer enthousiaste klanten 
mogen verwelkomen in onze winkels maar ook 
het aantal mensen dat spullen aan 2Switch 
schenkt neemt verder toe. Deze groei is 
voelbaar en geeft positieve energie om actief 
door te gaan op de ingeslagen weg.

Motor
Om onze doelstellingen te realiseren is er 
veel energie gestoken in de structuur en 
de processen van de organisatie. Als kroon 
op het vele verrichte werk heeft 2Switch 
medio 2017 het Keurmerk Kringloopbedrijven 
ontvangen. Een prachtige prestatie.

In financiële zin lag er een uitdaging om 
het verlies van ruim € 550.000 in 2015 en 
het verlies van € 240.000 in 2016 om te 
buigen. In de begroting voor 2017 was een 
bescheiden winst voorzien. Op moment 
van schrijven van dit jaarverslag is de 
jaarrekening over 2017 vastgesteld met een 
kleine winst van circa € 5.000. Voor 2018 
wordt ook een positief resultaat voorzien en 
de cijfers tot en met april 2018 bevestigen 
dit beeld. Wij zijn een organisatie zonder 
winstoogmerk, echter de continuïteit van de 
bedrijfsvoering is essentieel om onze missie 
en ambities blijvend te kunnen vervullen. 
Daarin hebben we het volste vertrouwen.

Tot slot
De gekozen route van professionalisering 
heeft veel tijd en energie gevergd van alle 

daarbij betrokken partijen en in het bijzonder 
van de medewerkers van 2Switch. Het 
huidige bestuur en de raad van toezicht zijn 
dan ook zeer trots op iedereen die 2Switch, 
2Switch maakt.
Als nieuwe directeur-bestuurder van 
Stichting 2Switch en nieuwe voorzitter van 
de Raad van Toezicht willen wij collega’s, 
partners en klanten danken voor het in 
ons gestelde vertrouwen en de geleverde 
bijdragen. We zijn ons er terdege van bewust 
dat de positieve groei van de onderneming 
ook soms kan leiden tot piepen en knarsen, 
maar het fundament is stevig.
 
Samen met jullie blijven we ons inzetten voor 
een duurzame bijdrage aan het milieu en 
meer kansen voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Ofwel, we blijven met 
dezelfde energie samen werken aan een 
mooiere maatschappij waarin iedereen ertoe 
kan doen.

Onno in ’t Veld
Directeur-bestuurder 

Margreet van Gastel

Voorzitter Raad van Toezicht

Rust, bestendigheid en professionaliteit
Waar het jaar 2016 voor 2Switch vooral in het 
teken stond van een terugkeer naar de basis, 
daar stond het jaar 2017 in het teken van de 
verdere bouw aan een toekomstbestendige 
en professionele kringlooporganisatie met 
aanvullende activiteiten in het onderhoud van 
de openbare ruimte. Daarbij is voortdurend 
geïnvesteerd in een sfeer van rust en 
duidelijkheid waarin medewerkers met plezier 
werken en het beste uit zichzelf halen. We 
zien dat deze inspanning haar vruchten 
begint af te werpen.
 
Van BV naar Stichting
In 2017 hebben de aandeelhouders, 
commissarissen en directie van 2Switch het 
voornemen uitgesproken de BV-structuur van 
2Switch gedurende het jaar stapsgewijs om 
te vormen naar één stichting. De juridische 
structuur van 2Switch bestond tot medio 
2017 uit zes besloten vennootschappen. 
Met de transformatie wordt beoogd de 
transparantie en de bestuurbaarheid van 
2Switch te vergroten, haar maatschappelijke 
positie beter tot uitdrukking te laten komen 
en haar belangen naar de toekomst blijvend 
te borgen. De stichtingsvorm is tevens 
meer passend in relatie tot de aan 2Switch 
verbonden vrijwilligers. Vanaf 1 januari 2018 
is 2Switch BV (de fusie van de 6 besloten 
vennootschappen) derhalve verder gegaan 
als Stichting 2Switch. Het bestuur en toezicht 
van de Stichting 2Switch is georganiseerd 
volgens het Raad-van-Toezichtmodel. 

ANBI
Met de voorgenomen transformatie naar 
een stichting is eind 2017 tevens een start 
gemaakt met de voorbereidingen voor 
de aanvraag van een ANBI status. De 
daadwerkelijke aanvraag werd geagendeerd 
voor begin 2018, het moment dat 2Switch 
verder zou gaan als stichting.  Bij de 

presentatie van dit jaarverslag weten we dat 
Stichting 2Switch met terugwerkende kracht 
per  1 januari 2018 door de Belastingdienst 
is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling. Aan de ANBI status zijn voordelen 
verbonden die 2Switch meer ruimte 
kunnen bieden om haar maatschappelijke 
doelstellingen nog beter te realiseren. 
Daarnaast biedt de ANBI status 2Switch nu 
ook de mogelijkheid om vrijwilligers met een 
werkloosheidsuitkering een mooie werkplek te 
bieden. 

Financieel
Door allerhande kostenbesparende maat-
regelen en opbrengstverhogende initiatieven 
is over het jaar 2017 een licht positief 
resultaat behaald. Scherpte op het gebied 
van kostenbeheersing heeft geresulteerd 
in dalende kosten. Via collectieve inkoop 
middels de raamovereenkomst van de 

2017

I
n 2017 is er veel aandacht geweest voor het verder terugbrengen van rust in de 
organisatie. 2Switch heeft aandacht gegeven aan het verbeteren en professionaliseren 
van alle activiteiten, diensten, processen en mensen. Vanuit die uitgangspositie kan 

er beheerst gewerkt gaan worden aan een duurzame toekomst met veel impact op de 
maatschappelijke uitdagingen. In dit jaarverslag 2017 wordt teruggekeken naar de realisatie 
van onze doelstellingen op het gebied van de reeds in het voorwoord aangehaalde 5 M’s: 
Milieu, Mens, Maatschappij, Markt en Motor. 
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Branchevereniging Kringloopbedrijven 
Nederland hebben we in 2017 op het gebied 
van energie, mobiele telefonie en het 
wagenpark een substantiële kostenbesparing 
kunnen realiseren.

Het wagenpark van de afdeling logistiek is 
voor een groot deel vernieuwd met 5 nieuwe 
wagens. Het gaat daarbij om Peugeots met 
zuinige 2.0 HDI euro6 norm motoren. Met de 
overstap naar een ander planningssysteem 
voor de logistieke ritten is in 2017 tevens 
een kostenreductie gerealiseerd. Daarnaast 
zijn enkele bestaande contracten, onder 
andere op het gebied van ICT beheer, 
heronderhandeld. Aan de opbrengstenkant 
hebben verschillende initiatieven geleid tot 
stijgende omzetten. In Doesburg is afscheid 
genomen van de outletformule en in januari 
2017 is de winkel heropend als volwaardige, 
‘reguliere’ kringloopwinkel. Daarnaast heeft 
in februari 2017 de opening van onze nieuwe 
winkel in Lochem plaatsgevonden. Het 
aantal verwerkte fietsen bij AFAC Nijmegen 
is in 2017 fors toegenomen met als resultaat 
een groter aanbod van kwalitatief goede 
fietsen in onze kringloopwinkels. De invloed 
van de filiaalleiders op de winkelomzet 
is verder gegroeid door meer en betere 
stuurinformatie, frequente intervisie met 
collega’s en coaching door coördinatoren. 
Vanuit dit positieve resultaat kan gewerkt 
worden aan een duurzame gezonde 
financiële basis (continuïteitsreserve) die 
nodig is om de doelstellingen blijvend te 

realiseren. Met het oog op continuïteit en 
duurzaam bestaansrecht is een financieel 
gezonde bedrijfsvoering essentieel.  

Cultuur  
In 2017 heeft 2Switch verder vorm 
gegeven aan een platte, laagdrempelige 
organisatie met korte lijnen tussen 
uitvoering en directie/bestuur. Er is actief 
gewerkt aan een positief werkklimaat 
waarin medewerkers in een prettige 
omgeving succesvol kunnen zijn in hun 
werk. In maart en november hebben er 
personeelsbijeenkomsten plaatsgevonden 
voor alle medewerkers werkzaam binnen 
2Switch. Tijdens deze bijeenkomsten met 
gezamenlijk ontbijt zijn de medewerkers 
door de directeur en de RvC uitgebreid 
bijgepraat over de ontwikkelingen binnen 
2Switch, de professionalisering van 2Switch 
en de ambities voor de toekomst. De 
medewerkers zijn tevens bekend gemaakt 
met de voorwaarden waarbinnen de 
professionalisering van 2Switch gestalte 
moet krijgen, het principe van de 5 R’s: 
Rust – Ruimte – Richting – Relaties – 
Resultaat.  
Om haar missie te verwezenlijken investeert 
2Switch in haar bedrijfscultuur en 
kernwaarden. Door middel van verschillende 
vormen van interne communicatie is er 
in 2017 meer aandacht geweest voor het 
levend krijgen van de kernwaarden onder 
het personeel. Tevens zijn de kernwaarden 
als integraal onderdeel toegevoegd aan 
de beoordelingscriteria voor medewerkers. 
2Switch kent de volgende kernwaarden:
 
•	 Werkgeverschap (Medewerkers optimaal 

faciliteren in de uitvoering van het werk). 
•	 Eigenaarschap (Verantwoordelijkheid 

nemen voor het werk).
•	 Vakmanschap (Het ontwikkelen en delen 

van kennis). 
•	 Ondernemerschap (Het zien en benutten 

van kansen). 
•	 Gezelschap (Gericht zijn op 

samenwerking). 

In het kader van een motiverende en 
stimulerende werkomgeving wordt sinds 
2017 ieder kwartaal een afdeling vanuit 
directie en staf beloond met een pluim voor 

een bijzondere inspanning of verdienste. De 
ervaring tot nu toe leert dat dit erg op prijs 
gesteld wordt door de organisatie.  
In het kader van korte lijnen tussen 
uitvoering en bestuur is in 2017 de 
Carrousel 2Switch geïntroduceerd tijdens 
het RvC-directie overleg. Een medewerker 
vanuit de organisatie schuift aan bij het 
overleg om een toelichting te geven op 
zijn of haar bedrijfsonderdeel/project. Dit 
zorgt voor nog meer binding tussen de 
RvC en de organisatie en omgekeerd. De 
geïntensiveerde samenwerking tussen 
directie en Raad van Commissarissen die 
in 2016 is ingezet is het afgelopen jaar op 
eenzelfde constructieve wijze voortgezet. 
De Carrousel 2Switch zal ook in de nieuwe 
structuur met directie/bestuur en Raad van 
Toezicht gecontinueerd worden. Tenslotte lijkt 
de investering in een positief werkklimaat in 
2017 mede te hebben bijgedragen aan een 
sterke daling van het ziekteverzuim.  

Professionaliteit
In 2017 is het traject richting verkrijging 
van het ‘Keurmerk Kringloopbedrijven’ 
verder vervolgd. In samenspraak met 
alle verantwoordelijke medewerkers 
zijn de relevante werkprocessen en 
werkafspraken verder uitgewerkt en 
getoetst. Er is vormgegeven aan een 

duidelijke strategische planning voor de 
organisatie en alle relevante documenten 
zijn op orde gebracht. In juli 2017 heeft 
vervolgens de audit voor het keurmerk 
plaatsgevonden. Naar aanleiding van 
de audit heeft 2Switch het keurmerk 
toegekend gekregen. Sinds juli 2017 is 
2Switch derhalve gecertificeerd volgens het 
‘Keurmerk Kringloopbedrijven’. Tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in november is het 
keurmerk officieel aan 2Switch uitgereikt 
door wethouder Ine van Burgsteden van de 
gemeente Arnhem. Het kwaliteitssysteem 
gaat de organisatie helpen de kwaliteit van 
de interne organisatie en van de geboden 
dienstverlening continu te verbeteren. Een 
belangrijke stap in het vergroten van de 
professionaliteit van de organisatie. In 2018 
gaat het kwaliteitssysteem verder ingezet 
worden ten behoeve van het effectiever en 
efficiënter maken van onze processen. 
Om de sturing en beheersing van de 
organisatie verder te verbeteren zijn er 
in 2017 veel inspanningen verricht om 
aanvullende managementinformatie 
te ontwikkelen. Voor de onderdelen 
kringloop en personeel zijn er zogenaamde 
dashboards ontwikkeld. Met het dashboard 
is in één oogopslag duidelijk wat de status 
van een betreffend onderdeel is en kan er 
indien nodig bijgestuurd worden. Voor de 
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‘’Op 2 oktober 2016 ben ik via Scalabor begonnen 
bij het klantcontactcentrum van 2Switch. Ik kwam 
daar binnen als een vrij onzeker en verlegen meisje. 
Inmiddels heb ik meer zelfvertrouwen gekregen 
omdat ik me hier op mijn plek voel. En nu ben ik 
trots op mezelf dat ik mijn kwaliteiten kan laten zien 
en uit mijn schulp kan kruipen. Hier krijg ik de kans om 
me te ontwikkelen in mijn eigen tempo en ik wíl mezelf ook 
graag ontwikkelen. Graag zou ik mijn gespreksvaardigheden en schriftelijke 
communicatie verder willen verbeteren. De werkzaamheden worden in overleg 
uitgebreid en dat geeft rust en vertrouwen. Ik krijg van mijn collega’s terug dat ik 
klantvriendelijk ben en altijd rustig blijf bij klachten. En als ik ergens mee zit, heeft 
mijn leidinggevende een luisterend oor. Ook werk ik in een heel gezellig team. Met 
hele fijne collega’s die altijd voor elkaar klaar staan. Ik ben dankbaar dat ik deze 
kans heb gekregen. Ik hoop hier nog lang te mogen blijven’’. 

Daisy
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Het functioneren wordt gedurende het 
jaar doorlopend besproken in de reguliere 
gesprekken tussen medewerker en 
leidinggevende. Iedere medewerker in vaste 
dienst heeft in 2017 een jaargesprek gehad 
en zal dat ook de komende jaren krijgen. 

ICT
Zoals reeds eerder benoemd in dit jaarverslag 
is in 2017 het bestaande contract op het 
gebied van ICT beheer heronderhandeld. 
Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke 
kostenreductie voor de organisatie. Met 
het vernieuwde contract is sinds mei 
2017 ook sprake van een gewijzigde ICT 
werkomgeving voor de organisatie. Deze 
nieuwe omgeving bleek helaas in de praktijk 
voor de medewerkers niet altijd even 
gebruikersvriendelijk en functioneel. In 2018 
zal dan ook een uitgebreide evaluatie en 
heroriëntatie gaan plaatsvinden.  
Via collectieve inkoop middels de raam-
overeenkomst van de Branchevereniging 
Kringloopbedrijven hebben we in 2017 ook 
op onze mobiele telefonie een substantiële 
kostenbesparing kunnen realiseren. In 
september heeft de organisatie derhalve de 
overstap gemaakt naar een andere mobiele 
provider. De mobiele telefonie binnen 2Switch 
functioneert op dit moment naar volle 
tevredenheid. 
Aan het eind van afgelopen jaar hebben 
we ons georiënteerd op een narrowcasting 
oplossing voor onze kringloopwinkels. 
Narrowcasting is een mooie manier om onze 
klanten nog beter te informeren over onze 
organisatie, onze doelstellingen, de diensten 
die we aanbieden en geplande acties & 
evenementen. Op grote beeldschermen, vlak 
bij de kassa, worden centraal aangestuurde 
presentaties vertoond. Narrowcasting kan 
ons goed helpen in ons streven om beter naar 
buiten te communiceren wie we zijn en wat 
we doen. Inmiddels zijn vijf van onze winkels 
voorzien van narrowcasting beeldschermen. 
In 2017 zijn we tevens overgestapt naar 
andere planningssoftware voor onze 
ophaal- en bezorgafspraken. Ons nieuwe 
planningspakket KPRS 2.0 wordt op dit 
moment door veel kringloopbedrijven gebruikt. 
Doordat het programma in de branche veel 
gebruikt wordt, is het continu in ontwikkeling 
en wordt het voortdurend onderhouden en 

verbeterd. Daarnaast heeft de overstap naar 
de nieuwe planningssoftware een verdere 
kostenbesparing opgeleverd. 

Samenwerking
In januari 2017 is er weer een belangrijke 
dienstverleningsovereenkomst afgesloten 
met de gemeente Arnhem. De overeenkomst 
is aangegaan voor drie jaar met de 
mogelijkheid om met twee maal een jaar 
te verlengen. 2Switch is voor de komende 
jaren voor de gemeente Arnhem weer de 
partner op onder andere het gebied van 
huisraadinzameling, textielinzameling, 
ontruimingen en werktrajecten.
In februari 2017 is de samenwerking met 
Presikhaaf Bedrijven voortgezet in een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarin 
de hoofdlijnen zijn vastgelegd. Ontwikkeling 
en toeleiding tot regulier werk van mensen 
met een achterstand tot de arbeidsmarkt 
stond centraal bij de hernieuwde 
samenwerking van 2Switch en Presikhaaf 
Bedrijven. (Presikhaaf Bedrijven heet per 1 
januari 2018 Scalabor)
De samenwerking met Circulus Berkel met 
betrekking tot het inzamelen en sorteren van 
de BEST-tas is in 2017 verder voortgezet. 
Sinds maart 2017 kunnen inwoners een 
nieuwe, lege BEST tas ook gratis ophalen bij 
2Switch Zutphen en 2Switch Lochem. 

Vanuit 2Switch is er in 2017 ook weer volop 
geparticipeerd in lokale activiteiten. Er 
wordt door 2Switch ten aanzien van rommel 
bij textielcontainers en gedumpt wit- en 
bruingoed veel geschakeld met de afdeling 
handhaving van de gemeente Arnhem. 

overige onderdelen van 2Switch worden 
op dit moment soortgelijke dashboards 
ontwikkeld. Een interne werkgroep 
‘managementinformatie’ komt met dit doel 
op regelmatige basis bij elkaar. Dergelijke 
werkgroepen ter professionalisering van 
de organisatie zijn er ook op de gebieden 
‘marketing’ en ‘begeleiding van medewerkers’.    

Om de professionaliteit van de organisatie 
verder te vergroten is er in 2017 externe 
kennis in huis gehaald in de vorm 
van afstudeerprojecten door HBO-
studenten. 2Switch heeft de wens haar 
naamsbekendheid te vergroten en de 
positionering in de markt de verbeteren. 
Met dat doel is een studente van de HAN 
in september 2017 in het kader van haar 
HBO opleiding communicatie gestart met 
haar afstudeeropdracht bij 2Switch. In vijf 
maanden tijd heeft zij onderzoek gedaan 
naar de positionering van 2Switch en is 
zij gekomen tot een advies waarin een 
herpositioneringsstrategie is uitgewerkt. 
De aanbeveling tot het werven van een 
deskundige communicatiemedewerker zal 
door 2Switch worden overgenomen. Deze 
zal mede vorm gaan geven aan een duidelijk 
marketing en communicatie beleid om 
2Switch nog beter naar buiten te profileren.
Eind 2017 zijn er ook eerste gesprekken 
geweest met een 4e jaars HBO student 
toegepaste psychologie. Deze gaat zich 
vanaf begin 2018 in zijn afstudeeronderzoek 
bij 2Switch bezighouden met coaching van 
zelfsturende teams, groepsdynamica en 
talentontwikkeling. 

Beleid 
In 2017 is voor Stichting 2Switch een 
duidelijke koers voor een succesvolle 
toekomst bepaald. Deze koers is op schrift 
gesteld in de vorm van een beleidsplan 
2018-2020 en een jaarplan 2018. Het 
beleidsplan is voor 2Switch de basis voor de 
sturing, beheersing en verantwoording in 
de komende jaren. Tevens hopen we met dit 
beleidsplan transparantie met betrekking 
tot de besturing van de organisatie te 
bieden en geeft het plan voldoende zicht op 
continuïteit en een duurzame toekomst. Een 
publieksversie van ons beleidsplan vindt u 
op: https://2switch.nl/over-2switch/anbi/.

Personeel
In 2017 is er zeer veel aandacht geweest 
voor het in de voorgaande jaren opgelopen 
ziekteverzuim binnen de organisatie. Er 
hebben veel gesprekken plaatsgevonden 
en er is intensief contact geweest met zieke 
medewerkers. Deze oprechte interesse in 
onze medewerkers heeft ertoe geleid dat het 
ziekteverzuim in 2017 sterk is afgenomen. 
Gewaardeerde collega’s zitten niet meer ziek 
thuis, maar zijn weer met volle energie aan 
de slag gegaan. Eind 2017 zijn er gesprekken 
gevoerd met een nieuwe bedrijfsarts en 
een nieuwe verzuimmanager. Gezamenlijk 
zullen we vanaf 2018 blijvend focus houden 
op het ziekteverzuim binnen de organisatie. 
Een effectief middel daarbij is het Sociaal 
Medisch Overleg wat op regelmatige basis 
zal plaatsvinden. De begeleiding van onze 
mensen blijft de aandacht krijgen die het 
verdient en er zal extra energie gestoken 
worden in verzuimpreventie. Het afgelopen 
jaar heeft het serieus organiseren van een 
personeelsvertegenwoordiging binnen 
2Switch hernieuwde aandacht gekregen. De 
afgelopen jaren leek er onder het personeel 
onvoldoende animo voor zitting in een 
ondernemingsraad. Toch hecht 2Switch 
aan de mogelijkheid tot medezeggenschap 
voor haar medewerkers. In 2018 zullen 
de medewerkers uitgebreid geïnformeerd 
worden over nut, noodzaak en doel van 
een ondernemingsraad en deelname in 
een OR zal actief gestimuleerd worden. Dit 
met als doel te komen tot een volwaardige 
personeelsvertegenwoordiging voor de 
organisatie 2Switch. In 2017 heeft 2Switch 
een hernieuwde risico-inventarisatie & 
evaluatie uitgevoerd voor al haar panden. 
De punten van aandacht zijn vastgelegd in 
actieplannen voor de betreffende afdelingen. 
De punten zullen binnen de gestelde 
termijn opgevolgd worden door de 
verantwoordelijke leidinggevenden. De 
coördinatie van het geheel is in handen 
van de interne preventiemedewerker. 
Het afgelopen jaar zijn de jaarlijkse 
functionerings- en beoordelingsgesprekken 
weer actief opgepakt. Binnen 2Switch 
wordt uitvoering gegeven aan het 
beoordelingssysteem door middel van 
jaargesprekken waarin functioneringsgesprek 
en beoordelingsgesprek samenkomen. 
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Om ook eens aan deze samenwerkingspartner 
te laten zien wat 2Switch allemaal doet, is 
er in maart 2017 voor circa 15 afvalcoaches 
een rondleiding bij 2Switch Arnhem 
verzorgd. Dit werd door de afvalcoaches 
met veel enthousiasme ontvangen. In april 
is er een groot renovatieproject in de wijk 
Presikhaaf in Arnhem opgeleverd. 2Switch 
Wijk- en Woningservice heeft daaraan 
meegewerkt met bouwer Dura Vermeer en 
woningcorporatie Portaal. 2Switch heeft 
wisselwoningen ingericht, verhuisd, klussen 
gedaan en tuintjes opgeknapt. Tijdens de 
oplevering was 2Switch er ook bij en werden 
bewoners blij gemaakt met een plantenbakje 
met voorjaarsbloeiers. In september was 
2switch aanwezig tijdens Ondernemer LIVE 
Arnhem in de oude Coberco fabriek. 
We hebben daar met verschillende 
medewerkers, ondersteund door een 
mooie bedrijfspresentatie, het verhaal 
van 2Switch verteld. Tevens hebben we op 
de beursvloer van Ondernemer LIVE een 
lounge ingericht volgens het ‘2Switch on the 
move’ concept. Een relaxruimte met mooie 
meubels en accessoires van 2Switch die 
ter plaatse aangeschaft konden worden. 
Het ‘2Switch on the move’ concept blijkt 
erg succesvol en is in 2017 weer voor vele 
lokale evenementen in Arnhem en omgeving 
uitgevoerd. Onder andere ruimtekoers 
Arnhem, festival de luie hond in Arnhem en 
‘Dansen bij Versteegh’ tijdens Landleven 
2017 in het openluchtmuseum Arnhem. 
Maar ook zonder het concept ‘2Switch on 
the move’ te hanteren helpen we lokale 
evenementen tijdelijk aan allerhande spullen. 
Zoals bij de inrichting van een tentoonstelling 
in het Watermuseum Arnhem, inrichting 
van huiskamers bij festival Gluren bij de 
Buren in Zutphen, restanten niet bruikbare 
kleding voor het openluchtmuseum om 
vogelverschrikkers te maken, inrichting 
havenkraantje Arnhemse Kadedagen 
en levering van 22 nachtkastjes bij ‘het 
aardvarken’ ten behoeve van de bibliotheek 
Arnhem.  

Enkele andere voorbeelden van lokale 
samenwerking in 2017 zijn geweest: 
Het taalhuis Lochem-Zutphen, sparen 
voor het goede doel met de inzameling van 

e-goed in Westervoort, aanwezigheid bij 
het beroepenfeest “Betuwe on Stage”, het 
opknappen van oude meubels door leerlingen 
van Intermezzo Eefde, ondersteuning van 
gezinnen met kleding en goederen via Aveleijn 
Wierden, aanwezigheid op de beursvloer 
Doesburg/Rheden, stichting urgente noden 
(SUN) Doesburg/Rheden, repair cafe Elst en 
afvalkaravaan Arnhem.

Kringloop
De bouw aan een toekomstbestendige en 
professionele kringlooporganisatie lijkt het 
afgelopen jaar in de resultaten van retail 
reeds zichtbaar te zijn. De winkelomzet heeft 
in 2017 een mooie stijging laten zien van 
bijna 7% ten opzichte van 2016. Meerdere 
verbeteringen en veranderingen hebben 
mede tot dit goede resultaat geleid. In de 
winkels zijn de juiste mensen op de juiste 
plek terecht gekomen. In januari is de 
winkel Doesburg heropend als volwaardige, 
‘reguliere’ kringloopwinkel en de opening 
van onze nieuwe winkel in Lochem heeft 
in februari plaatsgevonden. Zoals eerder 
aangegeven hebben filiaalleiders meer grip 
op de resultaten gekregen door intervisie, 
coaching en betere stuurinformatie. En 
tenslotte is het aanbod van kwalitatief 
goede fietsen vanuit AFAC Nijmegen in onze 
kringloopwinkels aanzienlijk opgehoogd. 
De wegwerkzaamheden aan de doorgaande 
weg in Dieren, de N348, lijken in 2017 een 
negatieve invloed te hebben gehad op de 
omzet van onze kringloopwinkel in Dieren. 
Door de werkzaamheden is onze vestiging in 
Dieren een stuk lastiger bereikbaar voor onze 
klanten. Helaas zullen we hier ook in 2018 nog 
mee te maken hebben. 
In de maand juni hebben de kringloopwinkels 
van 2Switch voor het eerst een ‘Tour de 
Switch’ georganiseerd. Klanten konden extra 
korting verdienen door aan de hand van 
een route- en stempelkaart zoveel mogelijk 
winkels van 2Switch te bezoeken. Deze actie 
werd zeer enthousiast ontvangen door onze 
klanten. 
2Switch heeft de ambitie om in de toekomst 
het aantal kringloopwinkels uit te breiden en 
te groeien naar een optimale schaalgrootte. 
Met dat doel zijn er vanaf medio 2017 
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gesprekken gevoerd met de gemeente 
Venray. Er bleek binnen de gemeente Venray 
een duidelijke behoefte ten aanzien van 
kringloopactiviteiten met nieuwe kansen voor 
hergebruik en werkgelegenheid. De gemeente 
en 2Switch hebben ondertussen een contract 
getekend voor het inzamelen van ‘goedzooi’ 
in de gemeente Venray en op 11 mei 2018 is 
de nieuwe kringloopwinkel van 2Switch in 
Venray geopend. Bij de presentatie van dit 
jaarverslag weten we dat de opening van 
2Switch Venray zeer geslaagd is geweest. 
In 2018 zullen we in gesprek blijven met 
nieuwe gemeenten en opdrachtgevers ter 
oriëntatie op de ontwikkeling van nieuwe 
kringloopactiviteiten. 

WWS/AFAC
Wijk- en Woningservice
2017 is voor het onderdeel Wijk- en 
Woningservice een jaar van omzettingen 
en fundamentele keuzes geweest. Bij deze 
keuzes zijn twee belangrijke uitgangspunten 
gehanteerd. Ten eerste moet er zoveel 
mogelijk samenhang zijn tussen de 
activiteiten van de Wijk- en Woningservice 
en de kringloopactiviteiten. Ten tweede moet 
de Wijk- en Woningservice met de diensten 
die het aanbiedt de kwaliteit kunnen leveren 
die de klant mag verwachten. De Wijk- en 
Woningservice heeft er voor gekozen om zich 
in de toekomst op de volgende diensten te 
(blijven) richten: wijkonderhoud, onderhoud 
van de leefomgeving, tuin- en straatwerk, 
het plaatsen van schuttingen en de 
inboedelservice. Er is besloten om te stoppen 
met de bouw- en klusactiviteiten in en aan 
gebouwen.

Met name in de regio Arnhem-Nijmegen is 
er het afgelopen jaar net als voorheen weer 
veel samengewerkt met woningcorporaties 
en gemeenten. Opvallend is dat er ook 
steeds vaker opdrachten zijn uitgevoerd 
voor Verenigingen van Eigenaren en 
maatschappelijke instellingen.
Bovendien weten particulieren de Wijk- en 
Woningservice meer en meer te vinden, 
zeker als het gaat om tuin- en straatwerk, 
waaronder het plaatsen van schuttingen. 
Voor de ondersteuning van de opdrachten 

buiten de deur heeft de Wijk- en 
Woningservice de interne organisatie, de 
planning en de administratie versterkt. Er 
wordt meer samen gedaan met de centrale 
staf en met de afdeling Logistiek. Daarmee 
is capaciteit vrijgespeeld voor de begeleiding 
van medewerkers in de wijken. Dat komt de 
kwaliteit van de uitvoering en de ontwikkeling 
van medewerkers ten goede. 
In 2017 hebben de afdelingen Wijk- en 
Woningservice en Logistiek de krachten 
nog verder gebundeld. De beide afdelingen 
hebben veel overlappende activiteiten 
zoals vervoer, inboedels en de planning 
en registratie van opdrachten. Er zijn 
besprekingen om de samenwerking te 
evalueren en eventueel te intensiveren 
met als doel een nog betere planning 
van opdrachten en een nog effectiever 
management van de dienstverlening. 
Daarnaast hebben beide afdelingen de 
ambitie om samen in 2018 de succesvolle 
inboedelservice van 2Switch verder op te 
schalen 

AFAC en Fietsfabriek
In 2017 is er bij de AFAC (Algemene Fiets 
Afhandel Centrale) in Nijmegen een nieuwe 
leidinggevende in dienst getreden. Deze 
gaat samen met de medewerkers de 
kwaliteit van de AFAC dienstverlening, de 
kwaliteit van de door de fietsenwerkplaats 
geleverde fietsen en de ontwikkeling van 
medewerkers een verdere impuls geven. Het 
aantal verwerkte fietsen bij AFAC Nijmegen 
is in 2017 fors toegenomen. Dat biedt de 
mogelijkheid om extra werk te bieden aan 
medewerkers voor de fietsenwerkplaats 
en aan medewerkers die helpen bij de 
ruimingen in de openbare ruimte. De 
drie gekwalificeerde fietsenmakers in 
Nijmegen hebben meerdere nieuwe 
medewerkers ingewerkt en begeleid bij het 
demonteren en weer opbouwen van een 
fiets. De fietsenwerkplaats in Nijmegen 
heeft in 2017 veel fietsen geleverd aan 
de kringloopwinkels van 2Switch en aan 
Stichting Leergeld. Via die wegen krijgen 
de geruimde fietsen weer een prima nieuw 
leven. Met de fietsruimingen in Nijmegen 
draagt AFAC Nijmegen actief bij aan een 
prettiger leefomgeving.



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      

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

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

2017    in %
3.730   82%
841   18%
4.571 100%

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%

2017 in %
2.844 62%
124   3%
855  19%
101   2%
641  14%
6  0%
4.571 100%

(alle cijfers x € 1.000)

(alle cijfers x € 1.000)

(NB: Baten en lasten vóór belastingen)
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In 2017 heeft 2Switch samen met de 
gemeente Arnhem ook een AFAC-activiteit 
in Arnhem opgezet. Vanaf begin 2018 gaat 
2Switch bijdragen aan het netjes houden van 
de omgeving van het mooie, nieuwe station in 
Arnhem. Er wordt daarbij samengewerkt met 
wijkorganisatie ’t Broek omhoog.
2Switch gaat namens de gemeente Arnhem 
een fietsendepot beheren en zorgt op de 
juiste manier voor overdracht van de fiets aan 
de eigenaar.

Mensontwikkeling
2Switch biedt met haar bedrijfsactiviteiten 
een ruim aanbod aan werkervaringsplekken 
en participatiemogelijkheden voor mensen 
met een ondersteuningsbehoefte op de 
arbeidsmarkt. Het ontwikkelen van mensen is 
een belangrijke drijfveer binnen de organisatie. 
2Switch stimuleert haar werknemers zich 
te ontwikkelen en zichzelf weerbaar te 
maken om hun positie in de maatschappij 
duurzaam te verbeteren. Hiermee biedt 
2Switch medewerkers toekomstperspectief, 
de mogelijkheid tot zinvolle participatie in de 
maatschappij en kansen op uitstroom naar 
regulier werk. Ook in 2017 hebben weer veel 
medewerkers de mogelijkheid aangegrepen 
om zich binnen 2Switch te ontwikkelen. Met 
als mooi resultaat dat weer een grote groep 
medewerkers doorgestroomd is naar betaald 
werk bij andere werkgevers. 

2018 en verder
Het jaar 2017 stond in het teken van de 
verdere bouw aan een toekomstbestendige 
en professionele kringlooporganisatie. Er 
is dit jaar heel veel gebeurd en er is enorm 
veel werk verzet binnen alle onderdelen 
van 2Switch. Dat heeft veel tijd, aandacht 

en energie gekost, maar verandering en 
verbetering is duidelijk zichtbaar! In 2018 
gaat 2Switch door op het ingeslagen pad 
van verandering en verbetering. Waarbij 
we ons blijven concentreren op waar 
we goed in zijn, namelijk het zijn van een 
kringloopbedrijf met aanvullende activiteiten 
in het onderhoud van de openbare ruimte. 
De organisatie zit nog middenin in het traject 
van professionalisering en op veel punten is 
nog ruimte tot verbetering. Dit gaat 2Switch 
de komende jaren dan ook met ambitie 
oppakken. De plannen ter realisatie van 
deze ambitie staan neergeschreven in ons 
beleidsplan 2018-2020. 

2Switch heeft de ambitie om in de toekomst 
het aantal kringloopwinkels uit te breiden en 
te groeien naar een optimale schaalgrootte. 
2Switch heeft de wens de komende jaren 
ten minste één nieuwe locatie per jaar te 
openen tot maximaal 15 locaties. Op 11 mei 
2018 is vanuit dat oogpunt een nieuwe 
kringloopwinkel van 2Switch in Venray 
geopend. We blijven ons oriënteren op 
mogelijkheden tot ontwikkeling van nieuwe 
kringloopactiviteiten en mogelijke uitbreiding 
van ons verzorgingsgebied. 

Enkele speerpunten voor de komende jaren 
zijn:

•	 Onze missie en kernwaarden in de genen 
van onze medewerkers verankeren; 

•	 Groei van het aantal activiteiten en 
locaties;

•	 Het verstevigen van de lokale inbedding in 
de diverse verzorgingsgebieden;

•	 Voldoende innovatief vermogen 
opbouwen;

•	 Werken aan een gezonde financiële basis 
(continuïteitsreserve).

In 2017 geleverd aan: Aantal Aandeel

Kringloopwinkels 2Switch 511 64%

Stichting Leergeld Arnhem e.o. 235 30%

Inwoners Arnhem, via gemeente Arnhem 11 1%

Individueel Nijmegen 37 5%

Totaal 2017 794 100%

Fietsfabriek 2Switch Nijmegen  



Hergebruik en recycling

De totale hoeveelheid ingezamelde 
herbruikbare goederen in 2017:  

Waarvan:
Gehaald huisraad op route               1.211 ton
Gebracht huisraad bij winkels       2.422 ton
Huisraad uit BEST-tas                            85 ton
Ingezameld textiel           1.002 ton  

De totale hoeveelheid afgevoerde reststromen in 2017 is geweest: 

Hergebruikpercentage 2017: 
(ingezameld – restafval)

Metalen: 

  Ferro:

    IJzer       237 ton
  
  Non-ferro:

    Kabels/snoeren         13 ton
    Velgen            6 ton
    Overig non-ferro            1,8 ton 

    

81,1%
14 15

Restafval   893 ton 
B-hout   500 ton
Papier  511 ton  
AEEA   429 ton
Karton    12 ton
Folie           7 ton 
A-hout        0,6 ton 
Aardewerk         93 ton
Glas          72 ton
Harde kunststoffen 75 ton

Klanten en logistiek

4.276 ton 4.209 ton
In 2016: In 2015: 4.720 ton

83% 85%
In 2016: In 2015: 

Aantal betalende klanten in 
de 2Switch-winkels in 2017 : 
 

Afgehandelde telefoontjes
door het Klant Contact Centrum
in 2017:   32.887 daarvan via het nummer van 2Switch (0900-0205) 
 27.342 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 2017:
 8.848 van deze afspraken zijn telefonisch gemaakt en 2.447 online via
 de website. Tevens hebben er 1.599 bezorgingen van gekochte goederen
 plaatsgevonden.

420.108

60.229

11.295

372.845 406.257
In 2016: In 2015: 

55.245 59.284
In 2016: In 2015: 

10.106 9.916
In 2016: In 2015:  

In 2017 is de totale hoeveelheid ingezamelde herbruikbare goederen met 10% gestegen 
ten opzichte van 2016. Door een intensievere marketing via traditionele kanalen en social 
media neemt het aantal mensen dat spullen aan 2Switch schenkt toe. Verder zijn de 
innamevoorwaarden van 2Switch in 2017 enigszins aangepast waarbij de selectie van 
herbruikbare goederen gebeurt door de KCC medewerkers aan de telefoon en niet door de 
chauffeur bij de klant thuis. Criterium voor de aanname van goederen is ‘herbruikbaarheid’.
Dit kan mede geleid hebben tot een stijging van de hoeveelheid opgehaalde goederen. Dit 
lijkt te worden bevestigd door de cijfers. In 2017 laat het aantal ophaalritten een stijging van 
12% zien ten opzichte van 2016 (Het aantal telefoontjes naar de servicelijn van 2Switch is 
met 16% gestegen). De met deze ophaalritten ingezamelde hoeveelheid huisraad laat een 
nog grotere stijging van 31% zien. En tenslotte is de hoeveelheid gebrachte goederen bij onze 
innamepunten gestegen met 9%.

De hoeveelheid ingezameld textiel is in 2017 vrijwel gelijk gebleven aan 2016. Concurrentie van 
alternatieve inzamelpunten lijkt daarin een rol te spelen.

Bij onze doelstelling op het gebied van hergebruik hoort dat wij zoveel mogelijk herbruikbare 
goederen aannemen. Met de grotere hoeveelheid ingezamelde huisraad neemt ook de 
hoeveelheid afgevoerde reststromen toe. De hoeveelheid restafval is met 22% gestegen 
ten opzichte van 2016. Het aangepaste aannamebeleid lijkt mede een rol te spelen in deze 
stijging. Helaas is daarmee het hergebruikpercentage met 81,1 % wat lager uitgekomen dan 
in 2016. Aan de andere kant is ook de hoeveelheid herbruikbare reststromen flink gestegen 
ten opzichte van 2016. De scheiding in herbruikbare restfracties zoals aardewerk, glas, harde 
kunststoffen wordt daarbij steeds beter en intensiever toegepast. In 2018 zullen we dit proces 
van fijnmazige scheiding verder gaan optimaliseren.

In september 2017 is Haithem gestart aan een 
leerwerk traject bij AFAC Nijmegen.  
Haithem is een Syrische vluchteling die op verzoek 
van Vluchtelingenwerk Mook via het Werkbedrijf 
Rijk van Nijmegen bij 2Switch is voorgesteld. Dit met 
als doel om werknemersvaardigheden te ontwikkelen, 
de Nederlandse taal te verbeteren en vakvaardigheden 
te leren als fietshersteller. Met zijn technische aanleg en 
achtergrond als autobanden monteur in Syrië pakte hij het sleutelen aan fietsen 
vlot op. Met zijn rustige, vriendelijke en leergierige instelling heeft hij zich in korte 
tijd ontwikkeld tot een vaardig fietshersteller die zowel netjes als vlot kan werken. 
Omdat hij het zo naar zijn zin heeft bij 2Switch en wij heel blij zijn met zijn bijdrage 
aan ons bedrijf is hij per maart 2018 voor drie dagen (of 24 uur) in de week bij 
ons in dienst gekomen. Dit combineert hij met 2 dagen school om zijn inburgering 
te voltooien. Een prachtig voorbeeld van een geslaagd leerwerk-traject en de 
bijdrage van 2Switch aan de succesvolle ontwikkeling van mensen.

Haithem

Ook in 2017 hebben wij weer meer enthousiaste klanten mogen verwelkomen in onze winkels.
Het aantal betalende klanten is in 2017 met 4% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.
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In- en uitstroom
Naast de 439 die gemiddeld elke week bij 2Switch aan het werk zijn is het doorlopend een 
komen en gaan van héél veel mensen bij 2Switch. Over het hele jaar 2017 werden maar liefst 
537 mensen verwelkomd, ingewerkt en opgenomen in één van de teams op de 19 afdelingen 
en onderdelen die 2Switch rijk is. En van een bijna even groot aantal, 489 medewerkers, 
werd afscheid genomen. 2017 was wat dat betreft een nog dynamischer jaar dan 2016. 
Een toename van de instroom van 46% en van de uitstroom van 25%. 2Switch heeft in 2017 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nog meer mensen. 

Een deel van alle in- en uitstroom is het gevolg van de vaak maar kort verblijvende 
taakgestraften. Daarnaast gaat het veelal om werktrajecten van stagiaires. Alhoewel een 
aanzienlijk deel daarvan minimaal 6 tot 12 maanden duurt (soms nog wel langer), bestaat een 
deel uit kortere trajecten. Bovendien worden trajecten soms voortijdig beëindigd vanwege bv. 
ziekte, verhuizing, werkaanvaarding, niet (kunnen of willen aan)passen, etc.  

Onder de vrijwilligers is meer verloop dan in vorige jaren. Ook hier zou het effect merkbaar 
kunnen zijn van de eerder genoemde “tegenprestatievrijwilligers”, die begrijpelijkerwijs 
gemiddeld genomen minder intrinsieke motivatie hebben om langer dan noodzakelijk (bij 
2Switch) vrijwilligerswerk te blijven doen. 

Ontwikkeling in- en uitstroom medewerkers 2016/2017

Aantal medewerkers Instroom Uitstroom

2017 2016 +/- 2017 2016 +/-

Regulier 15 21 -29% 22 22 0%

Subsidiebaan 26 25 4% 28 24 17%

Detachering 8 11 -27% 17 12 42%

Werkstage 135 110 23% 104 112 -7%

Taakstraf 159 41 288% 149 69 116%

Schoolstage 56 41 37% 39 46 -15%

Vrijwilliger 138 118 17% 130 105 24%

Totaal 537 367 46% 489 390 25%

De toegenomen in- en uitstroom vraagt om een flinke flexibiliteit van zowel bedrijfsleiding als 
van de langer bij 2Switch werkende medewerkers. Medewerkers zoals de reguliere krachten, 
de gedetacheerden en de meer intrinsiek gemotiveerde vrijwilligers. Dat vraagt de nodige zorg 
en aandacht. 

Uitstroomresultaten: naar werk, studie of anderszins
Veel trajecten bij 2Switch zijn niet in eerste instantie gericht op uitstroom naar werk, maar 
als iemand een baan vindt, geeft dat toch de meeste voldoening. In 2017 stroomden 42 
medewerkers (*) door naar een betaalde baan, waarvan 2 een arbeidsovereenkomst van 
2Switch mochten ondertekenen. 

In 2017 pakten 13 medewerkers bij het verlaten van 2Switch een studie op. Dat waren er 
beduidend meer dan de 4 van 2016.  

Zoals benoemd zijn veel trajecten gericht op fases die nog voorafgaan aan het vinden 
van werk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het geactiveerd worden in het hebben van 
sociale contacten, het leren spreken van de Nederlandse taal in de praktijk, het leren van 
basis werknemersvaardigheden of het opdoen van werkervaring ter oriëntatie op de eigen 
interesse en bekwaamheden. Deze trajectdoelen worden vooraf besproken en vastgelegd. 
Van de 104 beëindigde trajecten/werkstages werden een kleine 80% daarvan succesvol 
afgesloten. 

Personeelsontwikkeling
Aantal medewerkers en FTE
Voor het tweede jaar op rij nam het gemiddeld aantal medewerkers héél lichtjes af van 449 
(2015) en 440 (2016) naar 436 in 2017. 

Een grotere beweging was te zien bij de verdeling naar contractsoort. Het gemiddeld aantal 
trajectmedewerkers en stagiaires nam met zo’n 17% af van 140 naar 117, terwijl die van de 
vrijwilligers met ruim 14% toenam van 166 naar 190. Deels wellicht verklaarbaar doordat 
gemeentelijke sociale diensten vanuit de Participatiewet met het principe “tegenprestatie” 
cliënten meer dan voorheen opdroegen vrijwilligerswerk te gaan doen.  

In december 2017 moest vanuit bedrijfseconomisch afscheid genomen worden van een aantal 
vaste gedetacheerden van Presikhaaf Bedrijven (Scalabor). Voor enkele bedrijfsonderdelen 
zou de aanpassing van de detacheringstarieven voor 2018 een te grote impact hebben op het 
afdelingsbudget.  

Het gemiddelde FTE daalde bij de meeste groepen medewerkers licht. Ook het 
totaal gemiddelde daalde licht van 0,53 naar 0,51. Bij de vrijwilligers nam het aantal 
werkuren per week het meeste af. Of ook dit het gevolg is van toetreding van meer 
“tegenprestatievrijwilligers” is niet zeker, maar past wel in het beeld.

Ontwikkeling aantal medewerkers en FTE 2016/2017

Gemiddeld aantal medewerkers FTE

2017 2016 +/- 2017 2016 +/-

Regulier 61 65 -6% 0,82 0,83 -1%

Subsidiebaan 19 20 -3% 0,75 0,76 -1%

Detachering 50 49 1% 0,78 0,83 -6%

Werkstage 100 128 -22% 0,42 0,40 5%

Schoolstage 16 12 35% 0,44 0,32 40%

Vrijwilliger 190 166 14% 0,36 0,40 -11%

Totaal 436 440 -1% 0,51 0,53 -4%

De verdeling van het aantal medewerkers over de verschillende bedrijfsonderdelen 
(Kringloopbedrijf, Wijk- en Woonservice, Staf / Klantcontactcentrum) bleef vrijwel gelijk aan 
die van 2016. 

totaal 2017 436 (100%)

 
2016: 440 (100%)

Kringloopbedrijf 2017 351 (81%)

 
2016: 354 (81%)

Wijk- en Woningservice 2017 63 (14%) Staf en KCC 2017 22 (5%)

 
2016: 22 (5%)2016: 64 (14%)
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Ongevallen en Arbo omstandigheden
In 2017 zijn er twee ongevallen gemeld waarvan één een wat ernstiger ongeval betrof. Gezien 
de enorme hoeveelheid medewerkers en activiteiten is dat weinig te noemen en dat houden 
we graag zo, alhoewel elk ongeval er één teveel is. 

In het kader van veilige werkplekken en arbeidsomstandigheden zijn eind 2017 op alle 
afdelingen en vestigingen nieuwe Risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) uitgevoerd en 
daarbij zijn tevens vernieuwde Plannen van Aanpak opgesteld.

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

Regulier

Subsidiebaan

2017 Alle medewerkers

2016 Alle medewerkers

2015 Alle medewerkers

Laura heeft in juni 2017 haar laatste stagedag 
bij 2Switch Zutphen afgerond. Zij heeft stage 
gelopen bij 2Switch in het kader van haar MBO 
opleiding facilitair leidinggevende. Zij heeft 
vele werkzaamheden verricht in Zutphen en de 
medewerkers aldaar weer nieuwe inzichten verschaft. 
Tijdens haar afsluitende examen heeft Laura een goed 
behaald. Iets om trots op te zijn!
‘’Het zit er alweer op. Mijn stageperiode bij 2Switch in Zutphen. De tijd is voorbij 
gevlogen. Voor ik het wist zat ik alweer aan mijn laatste stagedag. Met veel plezier 
kan ik hier dan ook op terug kijken. Het was een leuke, gezellige en leerzame tijd. 
Graag wil ik 2Switch bedanken voor de samenwerking en goede begeleiding. Ook 
heb ik mijn examen met een GOED kunnen behalen! Ik wens ieder het beste toe en 
wie weet, in de toekomst, tot ziens! Groetjes, Laura’’ 

Laura

Uitstroomresultaten 2016/2017

Aantal medewerkers Uitstroom naar werk Uitstroom naar studie

2017 2016 2017 2016

Subsidiebaan 3 3 0 0

Werkstage 21 21 9 2

Taakstraf 0 0 1 0

Vrijwilliger 18 19 3 2

Totaal 42 43 13 4

Al met al mogen we concluderen dat 2Switch ook in 2017 weer een aanzienlijk aantal mensen 
mogelijkheden heeft geboden om te groeien en zich te ontwikkelen. Zonder het enthousiasme 
en de passie van onze leidinggevenden en medewerkers kan dit niet worden waargemaakt.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim heeft in 2017 de volledige aandacht gehad en met succes. Onder alle 
groepen is het ziekteverzuim flink afgenomen. In totaal van bijna 10% over 2016 naar 7% over 
2017. Deze afname is onder andere het resultaat van organisatorische veranderingen sinds 
2016 en een gewijzigde aansturing van medewerkers op basis van motivatie, eigen inbreng en 
verantwoordelijkheid. Daarnaast is de reductie mede gerealiseerd door de voortdurende inzet 
van de verzuimmanager bij het verzuim van medewerkers in loondienst. 
   
Desondanks moesten we toezien hoe 6 medewerkers ziek uit dienst gingen, waarvan twee 
helaas na een langdurige ziekteperiode.

Ziekteverzuim 2017 uitgesplitst naar contractsoort
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(*) Reguliere medewerkers die uitstroomden naar een baan elders zijn niet meegerekend

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

Regulier 15% 16% 13% 12% 12% 16% 10% 8% 8% 8% 6% 8%

Subsidiebaan 18% 31% 6% 14% 6% 5% 9% 14% 4% 6% 9% 12%

Detachering 7% 7% 9% 8% 11% 8% 3% 3% 6% 7% 4% 9%

LW-traject 11% 16% 3% 9% 12% 15% 2% 0% 0% 7% 6% 11%

Werkstage 8% 9% 8% 7% 5% 5% 6% 8% 6% 6% 6% 5%

Schoolstage 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 3%

Vrijwilliger 6% 6% 5% 5% 4% 2% 3% 6% 3% 2% 4% 5%
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Samenwerking 
participatie en ontwikkeling
2Switch werkt met een grote groep organisaties samen op het gebied van participatie en 
ontwikkeling. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gemeentes, werkbedrijven, reïntegratie-
bedrijven, SW-bedrijven, Welzijns- en GGZ instellingen, Justitiële- en Onderwijsinstellingen. 
In 2017 waren dit in totaal 65 organisaties. Vanuit verschillende maatschappelijke belangen 
hebben zij in 2017 gezamenlijk 530 verschillende mensen bij 2Switch aan het werk gehad 
met het doel hen te laten participeren en/of te laten ontwikkelen. Deze organisaties zijn voor 
het werk van 2Switch én voor onze medewerkers essentieel en van grote waarde. Daarom 
benoemen we ze hier allemaal.

Subsidiebaan 6 (8%)

Werkstage 35 (49%)

Detachering 5 (7%)

totaal 72 (100%)

Schoolstage 23 (32%)

Aantal partnerorganisaties per contractsoort

Aantal partnerorganisaties per soort organisatie

Taakstraf 3 (4%)

Gemeenten 7 (11%)

Onderwijsinstellingen 23 (35%) Werkbedrijven 5 (8%)

SW-bedrijven 4 (6%)

Reïntegratiebedrijven 10 (15%)

Justitiële instellingen 3 (5%)

GGZ-instellingen 7 (11%)Welzijnsinstellingen 6 (9%)

totaal 65 (100%)

Hieronder worden een aantal 
samenwerkingen uit 2017 nog toegelicht 
(De cijfers 2016 staan tussen haakjes).

Schoolstages
Met 22 verschillende erkenningen 
voor het praktijkonderwijs hebben 
de leidinggevenden van 2Switch ook 
dit jaar weer een breed scala aan 
leerwerkplekken kunnen aanbieden aan 
de diverse onderwijsinstellingen. Op de 
verschillende vestigingen van 2Switch 
hebben in totaal 63 (53) scholieren 
hun praktijkstage doorlopen en, op 
een enkeling na, eveneens volbracht.  
Daarnaast waren ook in 2017 weer met 
regelmaat groepjes leerlingen van een 
tweetal scholen aanwezig om onder 
begeleiding werkervaring op te doen in 
de winkels van Elst en Arnhem en op de 
afdelingen logistiek en wijkservice.

Taakgestraften
Nog meer dan in vorige jaren hebben 
mensen in 2017 bij 2Switch hun taakstraf 
kunnen uitvoeren. Het waren er in 
totaal 169 (79). Dit betreft bijna een 
verdubbeling. Het gaat hierbij om een 
zeer diverse groep mensen waarvan 
sommigen tot aan het eind van de 
periode niet of nauwelijks te motiveren 
zijn, maar waarvan anderen gedurende 
de werkperiode juist zo gemotiveerd 
raken dat zij na afloop van de taakstraf 
bij 2Switch blijven doorwerken. Daarmee 
vormt deze groep een welkome 
aanvulling die, ook al vraagt ze soms 
extra aandacht en zorg, de organisatie 
een frisse, nieuwe inbreng levert.

Subsidiebanen, trajecten en 
werkstages 
Op alle afdelingen en vestigingen van 
2Switch werken mensen die op de één of 
andere manier een zetje nodig hebben. 
Dat kan om héél verschillende redenen 
zijn, maar wat hen bij 2Switch bindt is 
dat zij allen verantwoordelijkheid krijgen 
voor een deel van het werk. Bij eenieder 
zo goed mogelijk afgestemd op zijn of 
haar persoonlijke omstandigheden, 
capaciteiten en interesses. Dat vormt 
de basis voor participeren, erbij 
horen, leren, ontwikkelen, ontdekken, 
zelfvertrouwen krijgen. Met als 
uiteindelijk doel, zelfredzaam worden 
zodat een zetje nodig hebben misschien 
niet meer (altijd) nodig is.

 UWV Arnhem
Gemeente Ede
  Dr. Leo Kannerhuis
Vrijeschool Zutphen
 ROC Aventus
   AOC Oost
 Het Plein Zutphen
  Tactus Reclassering
Gemeente Lingewaard
 Het Rhedens de Tender
Werkplein Activerium
  AT Groep
CSG het Noordik
 GGNet
  Imelda Hanselman
 Graafschap College
   Jobstap
  CSG Reggesteyn
 De Ambelt
  Plus Home
 Gemeente Rheden
 Arentheem College 
  Gemeente Zutphen
Presikhaaf Bedrijven
  Drechtwerk
Gezinshuis De Kade
   Driestroom
Gemeente Raalte
 Kentalis Maatman College
 Margolin
  Opus Coaching
  Deltion College
 Gemeente Wierden
  ROC Nijmegen
   Woonzorgnet
  Spectrum
Ambulante Zorg Oost
  Stichting Zozijn
  Tactus
 RSD De Liemers
   ‘s Heeren Loo
  Sallcon
 Leger des Heils
  Vluchtelingenwerk
   InterTransfer
   Voorzet
 SG De Brouwerij
  ROC Rijn IJssel
   de Overstap
   Siza
  Pax Christi College
 Prakt. onderwijs Zutphen
   Delta
  ROC van Twente
 Aeres MBO Velp
   ROC A12
  Kinderbescherming
   Produs
  Reclassering
 Erasmus
 Gemeente Arnhem
  Pro Persona
 Groenhorst College
   HAN
     Werkbedrijf R v Nijmegen
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Bij 2Switch kan dat werk in een aantal vormen uitgevoerd 
worden, mede afhankelijk van de middelen die de 
achterliggende organisaties daarvoor aan 2Switch beschikbaar 
stellen: 

•	 in loondienst met loonkostensubsidie in het kader van een 
georganiseerd project 
Een voorbeeld is het zogenaamde INU (intensief naar 
uitstroom) project van de gemeente Arnhem, waarin ook 
2Switch alweer voor het 5e achtereenvolgende jaar in 
mocht meedraaien. Het doel hierbij is niet alléén maar 
doorstroom naar betaald werk, maar ook verkrijgen van 
arbeidsritme, leren van werknemersvaardigheden en /
of agressiebeheersing. In 2017 hadden 37 mensen binnen 
dit project voor kortere of langere tijd een betaalde baan 
bij 2Switch. Betrof het in eerdere jaren alleen werk in het 
groen, vanaf 2017 konden zij bijvoorbeeld ook terecht bij de 
afdeling logistiek als chauffeur, bij het Klantcontactcentrum 
als telefonist of als fietsenhersteller bij de AFAC afdeling 
(Algemene fiets afhandel centrale). Dit jaar stroomden 24 
(24) mensen vanuit een uitkering in en stroomden 27 (23) 
weer uit. Helaas vonden maar 2 (4) daarbij aansluitend een 
reguliere baan.  

•	 in loondienst met loonkostensubsidie via een loonwaarde-
regeling op individuele basis
Naast een aantal medewerkers die in deze vorm bij 
2Switch in loondienst zijn in het kader van de voormalige 
Id-baan regeling (besluit in- en doorstroombanen), zijn er 
ook medewerkers in dienst bij 2Switch vanuit de regeling 
Begeleid Werken en met een loondispensatie (van het UWV).

•	 in een trajectstage met begeleiding op basis van afspraken 
en een begeleidingsvergoeding
Voorbeelden in 2017 hiervan zijn de zogenaamde 
Activeringstrajecten van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen 
(voorheen gemeente Nijmegen), de Werkervaringsplekken 
van de gemeente Arnhem en de Meedoenplekken 
van Het Plein Zutphen (gemeente Zutphen). Ook de 
dagbestedingstrajecten scharen we hieronder. Voor deze 
trajecten geldt dat vooraf duidelijke, resultaatgerichte 
afspraken gemaakt worden over het doel, de mate van 
begeleiding, de wijze van evalueren en terugkoppelen. 
In 2017 maakten 26 medewerkers gebruik van dit soort 
trajecten.

•	 in een werkstage op basis van vooraf gemaakte afspraken
Ook hier gaat het om plaatsingen waarbij op basis van 
vooraf gemaakte afspraken werkplekken bij 2Switch 
aangeboden worden aan mensen die geactiveerd moeten 
worden, werkervaring moeten opdoen, uit moeten zoeken 
waar hun interesses en/of kwaliteiten liggen, gere-
integreerd moeten worden, etc. Met name de eisen die bij 
deze plaatsingen gesteld worden aan de wijze waarop de 
evaluaties en terugkoppelingen plaatsvinden zijn hierbij 
begrijpelijkerwijs minder. In deze vorm vonden 169 (192) 
mensen vanuit 35 (40) verschillende organisaties een 
werkplek bij één van de achttien afdelingen van 2Switch.
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