S T I C H T I N G

De mensen van 2Switch: de ‘vergeten’ kwaliteiten van Mandy
Mandy heeft ruim een jaar bij 2Switch in Doesburg gewerkt. Via
een re-integratietraject van de gemeente kwam ze hier terecht.
Gedwongen, want eigenlijk wilde ze echt niet. Nadat ze 8 jaar thuis
heeft gezeten door ziekte, is de stap om weer aan het werk te gaan
ontzettend groot.
Een warm bad
Bij 2Switch kwam ze terecht in een warm bad. Ze kende gelukkig
al wat mensen, dat maakte het al iets minder eng. Bovendien zijn
de verwachtingen niet meteen hooggespannen, je kunt in je eigen
tempo je werkritme weer opbouwen. Mandy begon met 8 uur per
week maar heeft dat al vrij snel uitgebreid. Dat werkritme zat er snel
weer in.

Tijd voor een volgende stap
Toen kwam het moment dat het re-integratietraject succesvol was
afgerond en het tijd was voor een volgende stap: een betaalde
baan. Dat was wel weer even een drempel voor Mandy, maar wel
een minder hoge. Door de steun van filiaalleider Chantal en 1e
medewerker Monique heeft ze veel meer vertrouwen in zichzelf. Ze
vond het heel moeilijk om bij 2Switch weg te gaan maar gelukkig
heeft ze het ook enorm naar haar zin in haar nieuwe baan bij TK
Maxx.

Je vergeet welke kwaliteiten je in huis hebt
Naast het opbouwen van werkritme heeft ze ook veel over zichzelf
geleerd. Dat ze veel meer kan dan ze zelf dacht bijvoorbeeld. Als je
zo lang niet hebt gewerkt, vergeet je wat voor kwaliteiten je allemaal
in huis hebt. Vroeger heeft ze ook altijd in winkels gewerkt maar
ze dacht dat ze daar geen toekomst meer in had. Door haar werk
bij 2Switch werd voor haar wel weer duidelijk dat ze in een winkel
echt op haar plek is. Het leuke van haar werk bij 2Switch vond ze de
diversiteit aan spullen, de fijne sfeer met collega’s en de afwisseling
van het werk.

Mandy (rechts) met filiaalleider Chantal (links)
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1 januari
In 2019 bestaat
2Switch 20 jaar

Voorwoord
14 februari
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst
met gemeente Westervoort en Duiven

F
4 maart
Positief resultaat
tussentijdse toets
Keurmerk
Kringloopbedrijven

M

A
17 mei
Vervolg trainingen Croan Consult
voor leidinggevenden,
na succesvolle pilot in 2018

20 mei
2Switch bedankt al haar vrijwilligers
met een afdelingsbezoek, taart
en een persoonlijk cadeau

M
12 juni
Opening pop-up store
in Duiven

20 juni
Vervanging aftredende Geert Steeghs door
Serge Flantua in RvT Stichting 2Switch

1 september
Ondertekening
samenwerkingsovereenkomst
met SUEZ
4 november
Inzet op nog meer maatschappelijke impact met
start medewerker marketing & communicatie
19 november
Start ‘Harrie Helpt’ training voor alle
2Switch begeleiders van medewerkers
met een arbeidsbeperking
2 december
Personeelsbijeenkomst met ontbijt bij Intratuin
Elst met ruim 200 aanwezigen

S T I C H T I N G

7 maart
Opening pop-up store
in Gemert

Hoofdkantoor:
Nieuwe Aamsestraat 42
6662 NJ Elst
T 0900 - 0205
E info@2switch.nl
I www.2switch.nl
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20 juni
Opening nieuwe locatie
2Switch Doesburg

6 juni
Jubileumfeest 20 jaar 2Switch
voor alle medewerkers
en samenwerkingspartners

25 juli
Ondertekening intentieverklaring
overname bedrijfsactiviteiten Secunda
door 2Switch per 1-1-2020

A

S

5 oktober
Nationale Kringloopdag
16 november
Grootse jaarlijkse kerstmarkt
bij alle winkels van 2Switch

O

N
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Op het moment van schrijven van dit voorwoord verkeren we in de
coronacrisis. Een situatie die onbekend is, de gezondheid van ons
allen kan raken en waarin we alle zeilen moeten bijzetten om de
duurzame toekomst van ons mooie bedrijf zeker te stellen.
Gelukkig kunnen we terugkijken op een succesvol jaar waarin
we naast mooie resultaten op het vlak van hergebruik en
mensontwikkeling ook financieel goed hebben gedraaid. Dat geeft
ons net wat meer financiële ruimte om de coronaperiode met
elkaar door te komen.
In 2019 hebben we stevig doorgebouwd op de basis die we in 2017
en 2018 hebben gelegd. Dat is iets waar we enorm trots op zijn,
want dat is het resultaat van de inspanning die onze medewerkers
met onze ketenpartners samen hebben geleverd. Halverwege het
jaar hebben we het harde werken bekroond met ons 20-jarige
jubileum. Tijdens een fantastisch feest met een groot deel van onze
medewerkers en partners hebben we terug en vooral vooruit geblikt.
Naast de presentatie van onze cijfers en resultaten wordt in
dit jaarverslag ook een tijdlijn weergegeven van belangrijke
momenten in 2019. We zijn enorm tevreden met het succes van
de pop-up winkels in Duiven en Gemert, de prestaties op het vlak
van mens en milieu, het jubileumfeest en de blijvende groei in
professionaliteit.
Bijzonder content zijn we met de aansluiting van kringloopwinkel
Secunda in Tiel bij de 2Switch familie. Om zover te komen is
een intensief proces met elkaar doorlopen om te onderzoeken
of beide organisaties bij elkaar passen en nog veel belangrijker,
elkaar versterken. Dat bleek in ruime zin zo te zijn en wij heten alle
collega’s van Secunda bijzonder welkom bij de start van 2020.
Het succes van deze integratie is voor een belangrijk deel te

danken aan de inzet van het voorgaande bestuur van Secunda
dat gevormd werd door Werkzaak Rivierenland en Avri.
Ook hebben er zich binnen de Raad van Toezicht wijzigingen
voorgedaan. Medio 2019 hebben we na ruim 10 jaar afscheid genomen van Geert Steeghs die namens Suez betrokken was. Geert
heeft een zeer belangrijke rol gespeeld bij de positieve ontwikkeling
van 2Switch en daarvoor zijn wij hem dankbaar. Zijn vervanger vanuit
Suez is Serge Flantua. Daarnaast is eind 2019 Christien Buitenhuis
toegevoegd aan de Raad van Toezicht als zesde lid. Haar aandachtsgebied betreft personeelszaken en tevens houdt zij als voormalig
bestuurslid van Secunda toezicht op een adequate integratie.
Tot slot
De groei die wordt doorgemaakt om 2Switch duurzaam te
ontwikkelen naar een sociale onderneming vraagt veel tijd en
energie van de medewerkers en de partners waar we actief mee
samenwerken. Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn trots op
iedereen die 2Switch maakt.
Wij willen collega’s, partners en klanten wederom danken voor het
in ons gestelde vertrouwen en de geleverde bijdragen. Deze unieke
samenwerking is bijzonder in zijn soort en toekomstgericht. Het sterkt
ons in onze ambitie om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te
blijven leveren.
De steeds maar toenemende energie rond 2Switch nemen we weer
mee naar het volgende jaar. Daarin moeten we onze veerkracht
maximaal benutten om het hardnekkige coronavirus als bedrijf te
kunnen overwinnen. Juist nu er in toenemende mate stemmen
opgaan om de maatschappij meer en versneld duurzaam in te
richten en 2Switch daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.
Wij vertrouwen erop dat dit ons gaat lukken dankzij ieders inzet.

11 december
Ondertekening overeenkomst van bestuursoverdracht
van Stichting Kringloop Rivierenland (Secunda)
naar Stichting 2Switch per 1-1-2020
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Dit is een uitgave van 2Switch.
2Switch heeft kringloopwinkels
in Arnhem, Dieren, Doesburg,
Elst, Lochem, Raalte, Tiel,
Venray, Westervoort, Wierden
en Zutphen.

Onno in ’t Veld
Directeur-bestuurder Stichting 2Switch

Margreet van Gastel
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 2Switch

GOEDEREN
Aantal afgehandelde telefoontjes
Klant Contact Centrum 2019:

23% gehaald op route

Waarvan:

2018: 5.121.000 kg

Van de 5.914.000 kg ingezamelde goederen

2017: 4.720.000 kg

46% (2.698.000 kg) verkochte artikelen in de kringloopwinkels

57% gebracht bij de winkels

60% voor kringloopbedrijf 2Switch

(producthergebruik)
In 2019 ging het daarbij om 1,4 miljoen verkochte artikelen.

17% textielcontainers

40% voor kringloopbedrijf Aktief*

3% BEST-tas*

*2Switch verwerkt BEST-tassen uit Circulus-Berkel gebied. In de BEST-tas zitten
boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel.

*2Switch verzorgt tegen een financiële
vergoeding de planning van ophaalafspraken
voor kringloopbedrijf Aktief.

In 2019 aangeschaft door 457.917

Aantal ophaalritten
herbruikbare goederen
bij particulieren 2019:

13.527

Ingezameld textiel In 2019:

2Switch Fietsenwerkplaats Nijmegen en Arnhem 2019

1.412.000 kg

1.296 fietsen

1.674

		2017: 420.108

37% (2.186.000 kg)
materiaal gesorteerd ten behoeve
van recycling (materiaalhergebruik)

Particulieren Nijmegen 16%

29%

17% (1.030.000 kg)

Inwoners Arnhem via gemeente 5%

restafval

FINANCIËN
In 2019 waren de totale baten:

€ 4.960.000

2018: € 4.782.000

Deze kosten waren als volgt verdeeld:

2017: € 4.565.000

Algemene kosten 3%

€ 5.156.000

23%

21%

13% 14%

16% services**

€ 4.571.000
82% retail
18% services

€ 4.935.000
82% retail
18% services

* kringloopwinkels
** wijkonderhoud, inboedels, AFAC

Aan het werk
Gemiddeld aantal medewerkers aan het werk in 2019:

599 medewerkers

In 2019 was de totale uitstroom:

501 medewerkers (244 FTE)

540 medewerkers

waarvan:

waarvan:
			t.o.v. 2018:

Regulier 4%

+24%

Subsidiebaan 2%

-52%

Regulier 13%

(in FTE: 23%)

Detachering 2%

+75%

Subsidiebaan 4%

(in FTE: 6%)

Werkstage 22%

-1%

Detachering 10%

(in FTE: 16%)

Taakstraf 37%

gelijk gebleven

Werkstage 26%

(in FTE: 21%)

Schoolstage 9%

+6%

Schoolstage 4%

(in FTE: 3%)

Vrijwilliger 24%

-16%

Vrijwilliger 43%

(in FTE: 31%)

2018: 627		

2017: 537

(*Werkstage inclusief taakstraf)

2018: 482 / 241 FTE		

2017: € +

6.000

Uitstroom in 2019

Uitstroom

In 2019 was de totale instroom:

Toename t.o.v. 2018 =

2018: € + 153.000

(ANBI) met heldere doelstellingen op het vlak van mens,
milieu en maatschappij zoals vastgelegd in haar statuten.
Eventueel gemaakte winst komt volledig ten goede aan
de maatschappelijke doelstellingen van Stichting 2Switch
en wordt geïnvesteerd in het scheppen van voorwaarden
die bijdragen aan het resultaat op de maatschappelijke
doelstellingen. Als ANBI publiceert Stichting 2Switch jaarlijks
een financiële verantwoording op haar website.

MENSEN

-4%

met de inzameling van 1.000 kg goederen ongeveer
1.000 kg CO2-uitstoot bespaart.
(bron: informatie CO2-tool branchevereniging kringloopbedrijven)

* Winstbestemming
Stichting 2Switch is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Personeel 62%

Afname Instroom t.o.v. 2018 =

2018: 81,5%

hergebruikt.

*Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat een kringloopbedrijf

€ + 196.000

Inzameling, inkoop
en transport 15%

waarvan:
			t.o.v. 2018:

82,6%

CO2-besparing 2019*
In 2019 heeft 2Switch
met de inzameling van
goederen 5.914.000 kg
aan CO2-uitstoot bespaard.
Een substantiële bijdrage
aan het tegengaan van de
opwarming van de aarde.

2017

2018

84% retail*

Instroom

ingezamelde goederen

Ter indicatie: de hoeveelheid bespaarde CO2
is gelijk aan de CO2 uitstoot voor het verwarmen
van 2.434 huizen gedurende één jaar.

Papier Elektrische Metalen Overig - o.a.
apparaten
aardewerk,
glas en harde
kunststoffen

Deze baten waren als volgt verdeeld:

Afschrijvingen 2%

Huisvesting 18%

B-hout

%

in 2019 is van de 5.914.000 kg

Financieel resultaat in 2019*

Baten

Kosten
In 2019 waren de totale kosten:

Het materiaalhergebruik is uitgesplitst
in de volgende stromen:

Stichting Leergeld Arnhem e.o. 12%

210.000 kg
afval

148

		2018: 454.335

Kringloopwinkels 2Switch 67%

1.115.000 kg
geleverd aan andere
partijen ten behoeve
van recycling,

2017: 11.295

betalende klanten

nagekeken, hersteld en geleverd aan:

87.000 kg
verkocht in onze winkels

2018: 12.171

Aantal uitgevoerde opdrachten
2Switch inboedelservice 2019:

Hergebruik in 2019

5.914.000 kg

56.603

Bezorgritten 2019:

2SWITCH HET JAAR 2019 IN CIJFERS

De totale hoeveelheid
ingezamelde herbruikbare goederen in 2019:

4% / FTE 1%

Regulier 3%

+80%

Subsidiebaan 4%

+18%

Detachering 1%

-13%

Werkstage 18%

-21%

Taakstraf 41%

-5%

Schoolstage 8%

-28%

Vrijwilliger 25%

-17%

Afname uitstroom t.o.v 2018 =
2017: 436 / 221 FTE

2018: 610		

-11%

2017: 489

22% uitstroom
naar werk

Ziekteverzuim
medewerkers 2019* :

totaal 56 medewerkers van
253 medewerkers uit de groepen
Subsidiebaan. Werkstage en Vrijwilliger.
In 2018 was dat 23%

5,5%
2018: 5,7%

6% uitstroom
naar studie

2017: 11%
* Het ziekteverzuimpercentage
heeft betrekking op medewerkers in
loondienst

totaal 15 medewerkers van
253 medewerkers uit de groepen
Subsidiebaan. Werkstage en Vrijwilliger.
In 2018 was dat 4%

De resultaten op het gebied van goederen, financiën en mensen
zijn in 2019 gerealiseerd met:

82 samenwerkingspartners

waaronder: gemeentes, afvalbedrijven, werkbedrijven,
re-integratiebedrijven, GGZ instellingen, welzijnsinstellingen,
justitiële instellingen en onderwijsinstellingen.

