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Gun je oude spullen een tweede ronde. Weggooien is zonde. In de 

kringloopwinkel van de Sti chti ng 2switch in Gemert loopt heel wat 

volk binnen om goed spul op de kop te ti kken. En ook mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt gaan hier door naar de volgende 

ronde. “Wij maken mensen weer belangrijk voor de wereld,” 

vertelt Bram Cossee, coördinerend fi liaalleider.

Werkstages
Bram Cossee: “De kringloopwinkel is niet alleen een shop maar 

ook een school. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

leren hier werken en doen ervaring op. Op ti jd komen, 

communiceren, de Nederlandse taal, een ritme opbouwen… 

Het zijn allemaal zaken die van pas komen en je verder helpen. 

Zo sorteer je voor op een reguliere baan, buiten de kringloop-

winkel. Daarvoor werken we samen met Senzer en ORO, 

instelling voor maatschappelijk werk.”

Fouten maken mag
“Iedereen telt mee,” zegt Bram. “Bij 2switch vragen we wat je wél 

kunt. En nooit wat je niet kunt. En dan is alles mogelijk. Weet je 

wat belangrijk is? Dat mensen zelf hun grenzen leren ontdekken. 

Dat kan alleen als je fouten mag maken. Die ruimte krijg je bij ons. 

Je leert jezelf beter kennen, weet wat je kunt en wat je wilt. Dat 

maakt je alleen maar sterker.”

Switchen
“2switch betekent schakelen, 

omschakelen, overstappen. 

Dat brengen we dagelijks in 

de prakti jk. Wij schakelen 

voortdurend met mogelijkheden 

en talenten. Tip: kijk alti jd verder 

dan waar je vandaan komt. Dan 

ontdek je dat je meer kunt dan je 

denkt. Ook dat is schakelen.”

“ Wĳ  maken 
mensen weer 
belangrĳ k voor
de wereld”

“Ik heb iets met 
gebruikte spullen 

net als Petra.”

Van de bĳ stand 
naar 2switch
Petra Hoeks (55) heeft  iets met markten en 

braderieën, en was de bijstand helemaal 

beu. Toen de kringloopwinkel van 2switch 

langskwam op een workdate van Senzer 

hoefde ze niet lang na te denken. “Ik kwam, 

zag en overwon,” glundert ze. “Ik heb van 

alles gedaan: van crèche tot bejaardenzorg. 

Maar dit werk is me op het lijf geschreven.”

Professioneel etaleren
De winkel is Petra’s ziel en zaligheid. En dat is te zien. Alle 

goederen liggen aantrekkelijk uitgestald. Een lust voor het 

oog. Er zijn speciale hoekjes met jaren-vijft ig interieurs, 

anti ek uit grootmoeders ti jd en heiligenlevens met 

kruisbeelden. Tweedehands pronkstukken lachen je 

tegemoet. Pareltjes te over. Hier vind je goederen van 

gisteren voor mensen van vandaag die ook morgen willen 

genieten. Het is een walhalla voor funshoppers, 

verzamelaars en mensen met een kleine beurs. “Grati s 

toegang,” grapt Petra. Ze is een commercieel talent en de 

winkel doet goede zaken. “Ik stap op de klanten af en 

spreek ze aan. Dat werkt.”

Mensenmens
Kassa, administrati e, bankzaken, inkoop, prijzen… Hoe krijg 

je het allemaal in de computer? Je kunt het zo gek niet 

bedenken of Petra heeft  er wel een oplossing voor. Het 

heeft  haar een aanstelling voor zeven maanden 

opgeleverd. Ook omdat ze hier mensen inleert, begeleidt 

en een zetje in de goede richti ng geeft . Dat zijn er acht: 

twee vrijwilligers, twee in de dagbesteding en vier mensen 

van Senzer, waarvan drie statushouders. “Die leren hier 

Nederlands,” vertelt Petra, “met vallen en opstaan.” Petra 

wil nog twee namen kwijt: Frans en Wilma van Deurzen. 

“Gepensioneerd, maar als je ziet wat ze voor ons doen!”

Van administratie 
naar winkelwerk 
Joep Nooijen (55) werkte met veel plezier op 

de administrati e van een transportbedrijf in 

Veghel. Maar toen zijn werk naar India 

verhuisde, was dat plezier ver te zoeken. 

Midden in de crisis kwam hij zonder werk te zitt en. Hij had 

zijn leeft ijd tegen en belandde in de bijstand. En dan was 

er ook nog die beperking met zijn hand…

Opnieuw beginnen
“Mijn parti cipati ecoach Marlou Douven had in de gaten 

dat thuis de muren op mij afk wamen,” vertelt Joep 

Nooijen. Hoog ti jd om onder de mensen te komen. Zij 

stuurde mij naar de kringloopwinkel voor een werkstage. 

Een schot in de roos. Ik heb iets met gebruikte spullen, net 

als Petra. Het is fi jn om weer in een team te werken. Petra 

is mijn steun en toeverlaat. Bij haar kan ik alles kwijt.”

Neus voor boeken
“Ik wil aan de slag, uit de bijstand. Hier in de 

kringloopwinkel doe ik ervaring op om weer in het ritme te 

komen. Ik neem goederen aan en sorteer ze. Ik ben gek op 

boeken. Ik doe vrijwilligerswerk in de bibliotheek. Die 

ervaring komt nu van pas. Heb je gezien hoe die boeken 

erbij staan?”

Complimenten voor de coach
“Eerst deed ik de administrati e. Nu werk ik in een winkel. 

Dat is een draai van 180 graden. Met mijn coach Marlou 

Douven heb ik regelmati g contact. Zij geeft  mij ti ps en 

zoekt vacatures. Ze kent mijn beperking en weet dat ik niet 

kan ti llen. Ik woon op een steenworp van mijn werk, in 

Gemert. In de kringloopwinkel heb ik mijn draai gevonden. 

Het liefst zou ik hier blijven.”

Bram Cossee

De switch van Joep

De ommezwaai 
van Petra


