
Op moment van schrijven hebben we niet meer 
te maken met maatregelen vanwege Corona. Dat 
is mooi nieuws, maar de dreiging van eventuele 
nieuwe maatregelen zal aanblijven in 2022. Het 
jaar 2021 is wel gekleurd geweest door Corona, 
waardoor we gedurende de eerste 6 weken en de 
laatste 2 weken de winkeldeuren gesloten moesten 
houden.

Ondanks de aanwezigheid van Corona en de 
daaraan gekoppelde maatregelen hebben we 
als organisatie vol passie doorgebouwd aan de 
verdere groei en professionalisering. Al die mensen 
die 2Switch maken, hebben wederom dagelijks 
laten zien over een grote veerkracht te beschikken. 

Het jaar 2021 was een enerverend jaar waarin 
we samen met onze partners ons bestaansrecht 
weer ten volle hebben aangetoond. We zijn blijvend 
waardevol voor mens, milieu en maatschappij!
De belangrijkste momenten worden in dit 
jaarverslag door middel van een tijdlijn 
gepresenteerd.

De aangekondigde fusie tussen stichting 2Switch 
en stichting Kringloop Rivierenland (Secunda) heeft 
nog niet formeel plaatsgevonden. Dit vanwege 
de administratief nog af te wikkelen NOW en 
TVL subsidies. In dit jaarverslag alsook in de 
jaarcijfers over 2021 benaderen we 2Switch en 
Secunda echter wel als één groep. De fusie zal nu 
geformaliseerd worden met ingang van 1 januari 
2023.

Corona en financiën
In 2021 hebben we als persoon en als bedrijf 
beter leren omgaan met de effecten van Corona. 
Ondanks het feit dat onze winkels tweemaal 
meerdere weken gesloten waren, zijn we 
doorgegaan met bouwen aan onze prachtige 
organisatie. Die insteek en energie wierp haar 
vruchten af.

Bestaande maar ook nieuwe klanten hebben 
ons weten te vinden op de momenten dat we 
deuren mochten openen. En met de steun vanuit 
de overheid en onze partners hebben we onze 
financiële huishouding voldoende gezond weten te 
houden.
Hierdoor zijn we blijvend in staat om onze 
geweldige club van 2Switch-ers ‘bij elkaar’ te 
houden.

Na verwerking van alle financiële impact door 
Corona wordt 2021 afgesloten met een winst 
van iets meer dan € 200.000, waarmee dicht bij 
de oorspronkelijke begroting wordt gebleven. Als 
organisatie zijn we hier enorm content mee, want 
dit betekent dat we ook 2022 financieel gezond 
ingaan.

Tot slot
In 2021 hebben we een aanzet gegeven tot 
onze hernieuwde strategiebepaling voor de 
komende jaren. Medio 2022 zullen we onze 
mooie en uitdagende plannen kenbaar maken 
in het strategisch plan 2022- 2026. De verdere 
ontwikkeling van 2Switch naar een duurzame en 
sociale onderneming vraagt veel tijd en energie 
van de medewerkers en de (keten-)partners waar 
we actief mee samenwerken. Het bestuur en de 
Raad van Toezicht zijn net als voorgaande jaren 
meer dan trots op iedereen die 2Switch maakt.

Wij willen collega’s, partners en klanten dan ook 
weer danken voor het in ons gestelde vertrouwen, 
de geleverde bijdragen en vooral ook de hulp 
tijdens de onzekere Corona periodes.
Deze samenwerking is en blijft bijzonder en 
stimuleert ons om nog meer impact te maken!

Nu, halverwege 2022, staan we er goed voor 
en liggen er interessante uitdagingen zoals 
de herhuisvesting op meerdere plaatsen, de 
oprichting van een textielsorteercentrum in 
Rivierenland en de kennismaking met nieuwe 
wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen. 
Wij vertrouwen erop dat dit ons ook weer gaat 
lukken dankzij ieders inzet.
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De mensen van 2Switch: 
Michel – Zutphen
Michel werkt sinds 2018 bij 2Switch op een zogenaamde 
beschermde werkplek. Hij is bij 2Switch terechtgekomen via 
Gelre Werkt.  Michel werkt 4 dagen per week bij de inname 
van herbruikbare goederen. Hij is heel klantvriendelijk en een 
harde werker. Hij vindt het belangrijk dat er niet teveel wordt 
weggegooid. Zeker spullen uit de jaren ‘60 en ‘70 weet hij feilloos 
op waarde te schatten. 

Mensen behandelen zoals je zelf ook behandeld wil worden
Het bevalt Michel goed bij 2Switch. Hij vindt het gezellig 
met collega’s en met de leiding. Het is een komen en gaan 
van collega’s. Taakstraffers, trajecten, taalstages, het zijn 
allemaal collega’s en Michel behandelt iedereen zoals hij ook 
zelf behandeld wil worden. Hij vindt zelf die verscheidenheid in 
mensen wel erg leuk. Het enige wat hij lastig vindt, zijn brutale 
collega’s. Dit kan hij zelf goed aangeven en ook leiding en 
collega’s zijn hiervan op de hoogte zodat er rekening mee wordt 
gehouden.  

Nieuwe collega’s inwerken
Omdat Michel zoveel weet over de 
aanname worden nieuwe mensen altijd 
eerst aan Michel gekoppeld. Hij kan ze 
dan alles uitleggen. Ook op het gebied 
van recycling weet Michel veel. Michel 
werkt graag bij 2Switch. Hij vindt het 
gezellig, leert nieuwe dingen en is lekker 
bezig. Vooral dat laatste is belangrijk voor 
Michel. Tijdens de beide lockdowns heeft 
hij steeds doorgewerkt. Het wegvallen 
van structuur zou voor hem niet goed zijn. 

Open en oprecht
Michel kan heel goed vertellen wat hij wel of niet fijn vindt. Hij 
is heel vriendelijk, open en oprecht. Een fijne collega om mee te 
werken. Nieuwe collega’s kunnen veel van hem leren. Michel wordt 
in zijn werk begeleid door 2Switch en daarnaast komt ook een 
consulent van Gelre Werkt regelmatig op bezoek. Bovendien heeft 
Michel een persoonlijk begeleider die hem ondersteunt. Door de 
goede samenwerking van alle partijen heeft Michel een prettige en 
veilige werkplek bij 2Switch.

TIJDLIJN 2021
1 januari 

Kringloopwinkels 2Switch 
nog dicht i.v.m. lockdown. 
Wel route-inzameling en 

goedereninname
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15 februari 
Start Mail & Collect bij 
de winkels van 2Switch23 februari 

2Switch krijgt PSO trede 3 
en het 30+ certificaat 

toegekend

1 april 
Afscheid van onze Ruud Schmidt, 

de oprichter van de eerste 
kringloop in 1980

6 april 
Start implementatie self service 

module personeelsysteem 
People Inc.

1 maart
Start verhuisperiode afdeling services 

naar de Bruningweg 9 in Arnhem3 maart 
Start winkelen op afspraak

6 april 
Start project Kleefse 

Waard Arnhem bij 2Switch 
28 april 

Winkels weer volledig open voor klanten 

1 september 
1e beschutte werkplek 2Switch

22 december 
Ondertekening intentieovereenkomst Circulus en 2Switch. 

De intentie om samen te komen tot een circulair 
ambachtscentrum 

19 december 
Sluiting 

winkels 2Switch 
i.v.m. nieuwe 

lockdown

28 november 
Sinterklaas speelgoedactie bij 2Switch Elst en 2Switch 

Zutphen. Gezinnen met minder bestedingsruimte mogen 
gratis speelgoed uitzoeken 

17, 18, 19 december 
Theatervoorstelling met medewerkers van 2Switch helaas 
afgelast door corona. Maar gelukkig is er de film! Te zien via: 

vimeo.com/661213623  

24 november 
1,5 meter afstand weer verplicht

8 november 
Ondertekening nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst 2022-2023 
met de gemeente Wierden6 november 

Mondkapjes weer 
verplicht

4 November 
Pluim voor de gehele organisatie. 

Staf brengt taart naar alle afdelingen

13 oktober 
Werknemersvergadering 2Switch

2 oktober 
Nationale 

Kringloopdag bij 
2Switch

oktober 
De hele maand oktober 

Tour de Switch

29 september 
Start strategie bepaling 

2022-2026

25 september 
Versoepelingen coronamaatregelen

9 september 
Ondertekening nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst 
2022-2024 met ROVA voor de 

gemeente Raalte

23 december 
Ondertekening overeenkomst KringCoop. De coöperatie ondersteunt 

haar leden in het meer circulair maken van de textielketen

http://vimeo.com/661213623


taakstraf  37,8%
schoolstage 12,0%

subsidiebaan    4,0%
regulier    4,0%

Afname instroom t.o.v. 2020 = -14% 

-10%
-75%
+38%

Uitstroom 2021

24% 
totaal 57 van 234 medewerkers uit de groepen 
Subsidiebaan, Werkstage en Vrijwilliger. 
In 2020 was dat 18%.

   4% 
totaal 10 van 234 medewerkers 
uit de groepen Subsidiebaan, 
Werkstage en Vrijwilliger. 
In 2020 was dat 5%.

Mensen

-40%

-37%
+20%
-6%

t.o.v. 2020: 

2020: 536
2019:  599

detachering   0,2%
werkstage  23,0%

vrijwilliger  19,0%

Instroom 2021:

459 medewerkers 
waarvan:

taakstraf  34,0%

Uitsroom 2021:

459 medewerkers 
waarvan:

schoolstage 8,0%
vrijwilliger  25,0%

werkstage  23,0%
detachering   2,0%

subsidiebaan    3,0%
regulier    5,0%

2020: 515
2019:  540

Afname uitstroom t.o.v. 2020 = -11% 

t.o.v. 2020: 

-11%
+3%
-12%

+32%
-69%
-25%
-55%

(FTE: 24%)
(FTE: 8%)
(FTE: 11%)
(FTE: 19%)
 
(FTE: 5%)
(FTE: 33%)

werkstage  23,0%

subsidiebaan    5,0%

*Werkstage inclusief taakstraf 

Toename t.o.v. 2020 = 6%  
(in FTE gelijk gebleven) 

2020: 610 / 282 FTE
2019:  501 / 244 FTE

regulier    14,0%

detachering   6,0%

vrijwilliger  47,0%
schoolstage 5,0%

Gemiddeld aantal medewerkers 
aan het werk in 2021:

644 medewerkers     (282 FTE)
waarvan:

Ziekteverzuim medewerkers 2021*:

*Het ziekteverzuimpercentage heeft betrekking op medewerkers in loondienst

2020: 8,4%                   2019:  5,5%

uitstroom 
naar studie

uitstroom 
naar werk

10%

1.567
2020: 1.600 

Bezorgritten 2021: 

13.143 1112020: 13.001
2019:  13.527      

53.463

In 2021 is van de 5.537.000 kg ingezamelde goederen

82,8%    hergebruikt
2020: 81,1%

Hergebruik 2021

Ingezameld textiel 2021:

aangeschaft door 

407.907 
betalende klanten 

1,54 miljoen 

Verkocht in kringloopwinkels 
(producthergebruik) 2021:

2020: 433,574 2019:  457.917

artikelen

IJZERHOUT

2Switch Fietsenwerkplaats Arnhem 2021

536 fietsen 
nagekeken, hersteld en geleverd aan: 

*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)

45% kringloopwinkels 2Switch
15%  Stichting Leergeld Arnhem e.o.
3%   particulieren
27% inwoners Arnhem via gemeente 
2%    overig
8%   voorraad

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

Milieu

33% voor kringloopbedrijf Aktief*
67%  voor kringloopbedrijf 2Switch

Aantal  
afgehandelde telefoontjes 

Klant Contact Centrum
2021:

1.550.000 kg
    112.000 kg   verkocht in onze winkels
1.133.000 kg   geleverd aan andere partijen 
          ten behoeve van recycling
  305.000 kg    afval

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

20% textielcontainers

19%  gehaald op route

Totale hoeveelheid 
ingezamelde herbruikbare 

goederen 2021:

59% gebracht bij de winkels

2%   BEST-tas*

5.537.000    kg
2020: 6.822.000 kg
2019:    5.914.000 kg     

afgevoerd aan restafval 2021     

37% textiel
15%  B-hout 8%     metalen

14%   elektrische apparaten

17%  papier 9%   overig – o.a. aardewerk, glas en harde   
         kunststoffen

40% (2.186.293 kg)

Aantal  
uitgevoerde opdrachten
2Switch inboedelservice 

2021:

Aantal ophaalritten 
herbruikbare goederen 
bij particulieren 2021:

2020:   98 

kringloopwinkel

materiaal gesorteerd ten behoeve van 
recycling (materiaalhergebruik) 2021

CO2-besparing 2021*
In 2021 heeft 2Switch met de inzameling van 
goederen 5.537.000 kg aan CO2-uitstoot 
bespaart. 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 2279 huizen gedurende één 
jaar.

17% (950.180 kg)

43% (2.400.527 kg)

Van de 5.537.000 kg ingezamelde goederen 2021:

Financiën
Financieel resultaat 2021

Winstbestemming
Stichting 2Switch is een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(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.

Financiën 2021 en 2020 geconsolideerd voor 
Stichting 2Switch en Stichting Kringloop Rivierenland

Baten

88% retail*

      * kringloopwinkels
  ** wijkonderhoud, 
      inboedels, AFAC

Totale baten 2021: 

€ 5.748.000
                     Deze baten waren als volgt verdeeld: 

3% overige 
      baten

9% services**

Totale kosten 2021: 

€ 5.522.000    
 Deze kosten waren 
 als volgt verdeeld:

Afschrijvingen 1%

Huisvesting 20%

Inzameling, inkoop 
en transport 10%

Algemene 
kosten 7%

Kosten
Personeel 62%

€ + 226.000   2020: € + 15.000

2020:

€ 5.716.000
83% retail

10% services
7% overige baten

2020:

€ 5.701.000
61% Personeel

18% Huisvesting
14% Inzameling, inkoop en transport

5% Algemene kosten
2% Afschrijvingen

HET JAAR 2021 IN CIJFERS


