
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.

Bijzonder is dat wij, als nieuw bestuur en Raad van Toezicht 
van Stichting Kringloop Rivierenland per 1 januari 2020, een 
terugblik doen op voorgaand jaar. In 2019 is namelijk na 
intensief onderzoek en constructief overleg besloten om tot een 
bestuurswisseling te komen. Bij deze bestuurswisseling hebben 
de zittende bestuurders afkomstig van Werkzaak Rivierenland 
en Avri het stokje overgedragen aan Stichting 2Switch, waarbij 
de Raad van Toezicht van 2Switch tevens het toezicht gaat 
voeren op Stichting Kringloop Rivierenland (Secunda).

Alle betrokken partijen hebben er vertrouwen in dat de keuze 
tot opgaan van Secunda in 2Switch de bedrijfscontinuïteit 
van beide partijen vergroot. Ondanks de coronacrisis zijn de 
eerste signalen positief en wordt hard gewerkt aan de verdere 
integratie. Bij de bestuurswisseling is tevens met elkaar 
overeengekomen dat een van de oud-bestuursleden zitting 
neemt in de Raad van Toezicht van 2Switch om mede toezicht 
te houden op een vloeiende integratie met zorg voor het 
personeel. Christien Buitenhuis van Werkzaak Rivierenland is 
per 1 januari 2020 toegetreden tot de Raad van Toezicht van 
Stichting 2Switch.
 
In het jaarverslag over 2018 is aangekondigd dat 2019 een 
lastig jaar zou gaan worden waarin het bestuur en de directie 
na zouden moeten denken over verdergaande hervormingen 
en een strategische heroriëntatie. Dit heeft uiteindelijk geleid 
tot de keuze om Secunda bij 2Switch onder te brengen.

Al met al was het een turbulent jaar waarin toch stappen 
zijn gezet op het vlak van hergebruik en mensontwikkeling. 
Op financieel vlak zijn samen met 2Switch verdergaande 
maatregelen getroffen waardoor het jaar onverwacht met een 
beperkt verlies is afgesloten. 

Voor het jaar 2020 is een begroting samengesteld waarin 
gestuurd wordt op een licht positief resultaat. Dit omdat 
de financiële gevolgen van de te nemen maatregelen pas 
later in het jaar hun effect gaan krijgen. De gevolgen van het 
coronavirus proberen we zo beperkt mogelijk te houden.

Naast de presentatie van onze cijfers en resultaten wordt 
in dit jaarverslag ook een tijdlijn weergegeven van enkele 
belangrijke momenten in 2019. De resultaten en tijdlijn 
hebben betrekking op de winkels van Secunda aan de 
Spoorstraat en Waterstraat in Tiel. Bij het verschijnen van dit 
jaarverslag is de pop-up winkel aan de Waterstraat definitief 
gesloten.

Tot slot
De periode die we gaan doormaken om Secunda duurzaam 
verder te ontwikkelen als sociale onderneming vraagt veel 
betrokkenheid en energie van de medewerkers en de partners 
waar we actief mee samenwerken. Het bestuur en de Raad 
van Toezicht vertrouwen erop dat dit ons gaat lukken dankzij 
ieders inzet.

Wij willen collega’s, partners en klanten 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. 
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1 januari
In 2019 bestaat 
Secunda 15 jaar
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Margreet van Gastel
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 2Switch

Voorwoord

Jaarverslag

Onno in ’t Veld 
Directeur-bestuurder Stichting 2Switch

2019

20 December 
Kerstborrel voor alle medewerkers 

met bingo

M

11 februari 
Secunda genomineerd voor 

de All-in werkgeversprijs 
Rivierenland 2019

14 maart 
Tussen kunst en kringloop 

bij Secunda, gratis taxatie door 
externe deskundige

28 maart 
Landelijke workshop 

werk en geluk georganiseerd 
door de gemeente Tiel9 april 

Jubileumfeest 15 jaar Secunda 
voor alle medewerkers, diverse 

activiteiten en samen eten

16 april 
Ondertekening van 
het armoedepact 

“Van Armoede naar Beter”6 juni 
Tussen kunst en kringloop bij 
Secunda, gratis taxatie door 

externe deskundige

2 juli 
Start verkoop bloemen, 

groente en fruit door Mohammed 
uit Syrië op het terrein 

van Secunda

13 juli 
Feestelijke BBQ 

voor alle medewerkers

22 juli 
Hittegolf doet invloed op 

omzet gelden

25 juli 
Ondertekening intentieverklaring 

samenvoeging met 2Switch

13 september 
Secunda verzorgt meubilering 

kleedkamers Appelpop
5 oktober 

Nationale Kringloopdag

17 oktober 
Tussen kunst en kringloop 
bij Secunda, gratis taxatie 
door externe deskundige

9 november 
Expositie hoedenparade bij Secunda, 
kunstzinnige hoeden gemaakt door 

de Tielenaren

11 december 
Ondertekening overeenkomst 

van bestuursoverdracht van 
Stichting Kringloop Rivierenland 
(Secunda) naar Stichting 2Switch 

per 1-1-2020  

11 november 
Start grootse jaarlijkse kerstmarkt



in 2019 is van de 886.000 kg
ingezamelde goederen 
91% 
hergebruikt. % 

CO2-besparing 2019*
In 2019 heeft  Secunda
met de inzameling van 
goederen 886.000 kg 
aan CO2-uitstoot bespaard. 
Een substantiële bijdrage 
aan het tegengaan van de 
opwarming van de aarde. 

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

*Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat een kringloopbedrijf
  met de inzameling van 1.000 kg goederen ongeveer 
  1.000 kg CO2-uitstoot bespaart. 
  (bron: informatie CO2-tool branchevereniging kringloopbedrijven)

Baten
€ - 38.000   

26% uitstroom 
naar werk 
totaal 18 van 69 medewerkers 
uit de groep Vrijwilligers.

Aantal ophaal- en bezorgritten 
naar particulieren 2019:

1.614

De totale hoeveelheid ingezamelde 
herbruikbare goederen in 2019: 

886.000 kg

Van de 886.000 kg ingezamelde goederen

39% (345.000 kg) verkochte artikelen in de kringloopwinkels 
 

In 2019 ging het daarbij om 
445.000 verkochte artikelen.

In 2019 aangeschaft door 
108.654 betalende klanten  

52% (461.000 kg)  

9% (80.000 kg)  

(producthergebruik)

materiaal gesorteerd ten behoeve 
van recycling (materiaalhergebruik)

Uitstroom in 2019

Financieel resultaat in 2019

Hergebruik in 2019

restafval

MENSEN

FINANCIËN

GOEDEREN

6,9%
* Het ziekteverzuimpercentage heeft 
betrekking op medewerkers in loondienst

Ziekteverzuim 
medewerkers 2019* :

In 2019 waren de totale baten: 

€ 1.131.000

2018: € 1.321.000

In 2019 waren de totale kosten: 

€ 1.169.000 Afschrijvingen 1%

Huisvesting 22%

Personeel 66%

Algemene kosten 9%

Inzameling, inkoop 
en transport  2%

Kosten

In 2019 was de totale instroom:
136 medewerkers 

waarvan:  

 In loondienst 9%

 Detachering 1%

 Schoolstage 22%

 Taakstraf 22%

 Vrijwilliger 46%

Het materiaalhergebruik is uitgesplitst 
in de volgende stromen:

SECUNDA   HET JAAR 2019 IN CIJFERS

20% gehaald op route

80% gebracht bij de winkels
Overig

 2%

Gemiddeld aantal medewerkers 
aan het werk in 2019:
121 medewerkers (51 FTE)
waarvan:  

 In loondienst 22%

 Detachering 9%

 Schoolstage +taakstraf 4%

 Vrijwilliger 65%

Papier 3
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Textie
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In 2019 was de totale uitstroom:
150 medewerkers 

waarvan:  

 In loondienst 11%

 Detachering 4%

 Schoolstage 19%

 Taakstraf 20%

 Vrijwilliger 46%

Deze kosten waren als volgt verdeeld: 

2018: € 1.222.000

2018: € - 99.000
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