
 

De Lokatie Sociaal en maximaal circulair

Ruim 200.000 klanten bezochten het afgelopen jaar de drie 
winkels van De Lokatie. Bijzondere vondsten, onverwach-
te ontdekkingen of alledaagse gebruiksvoorwerpen, altijd 
tegen een aantrekkelijke prijs.
Dat alles is mogelijk door de geweldige inzet van onze bijna 
100 medewerkers. Samen vormen onze medewerkers de 
organisatie. Het gaat goed met De Lokatie. De omzet groeit 
ieder jaar. Het stelt ons in staat meer mensen een werkplek 
te bieden en nieuwe initiatieven te ontplooien op het terrein 
van de circulaire economie. 
Er zijn ook zorgen. De vastgoedmarkt in Amsterdam is 
oververhit. Daardoor is het moeilijk winkel- en opslagruimte 
tegen een betaalbare prijs te vinden, waarmee het voort-
bestaan van sociale firma’s in gevaar komt. Om het voort-
bestaan van deze firma’s te waarborgen is het essentieel dat 
een gedeelte van de winkel- en bedrijfruimten wordt aan-
gewezen als maatschappelijk vastgoed.

www.delokatie.org

www.delokatie.org

vrije tijd
2018 18.722
2017  14.763
2016  2229
2015  2511
textiel
2018 184.108
2017 181.906
2016 161.512
2015 161.173
huishoudelijke artikelen 
2018  161.488
2017  130.587
2016  105.616
2015  84.412

meubelen
2018 230.365
2017  205.091
2016  161.566
2015  148.589

witgoed 
2018 12.415
2017 13.039
2016  9.033
2015  5.407

curiosa 
2018  124.007
2017 112.819
2016  104.209
2015  102.309
boeken
2018  84.951
2017 91.225
2016  105.350
2015  102.881
bruingoed
2018  45.943
2017  39.929
2016  44.670
2015  34.345

geluidsdragers
2018  53.474
2017  45.285
2016  38.004
2015  33.096

transport
2018  16.282
2017  11.416
2016  8.628
2015  8.876

2018 881.306  
2017 796.790 
2016  706.890 
2015 677.447 

2018 -64.417 

Totale omzet 

bonkortingen 
latex verf
2018 4.418
2017  5.109

zorgkringloop
2018 9.229
2017  7.737

*BKN CO2 tool is ontwikkeld door TNO

Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie 
Distelweg 85, 1031 HD Amsterdam 
telefoon 020 4631115 
e-mail info@delokatie.org 
RSIN nummer 8047 00 692
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CO2 besparing*

91.507366 270

Besparing

bomenvoetbalvelden 
aan bos

woningen 
verwarmd

Voor onze tienduizenden klanten zijn onze winkels een 
vindplek van bijzondere spullen, voor onze mede werkers 
zijn onze gebouwen vaak veel meer: een thuis, waar je colle-
ga’s en vrienden ontmoet, waar een aantal van je problemen 
‘in het voorbijgaan’ wordt opgelost. Voor veel van onze 
medewerkers geldt: My home is my castle.
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textiel
118.529

kleingoed
271457

meubels
309.102

boeken
94.868

elektronica
18.263
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textiel
77.739

meubels
134.088

boeken
71.240

elektronica
9825

kleingoed
176.084

De Lokatie is voor mij...
mijn werkplek, mijn 
tweede huis.
Allround medewerker/begeleider

  2018  2017
netto omzet  1079  955
inkoopwaarde
brutomarge  1079  955
personeelskosten  952  912
overige bedrijfslasten  465  323
af: loonkostensubsidies  -385  -377
resultaat  47  97

Aantal medewerkers en fte

Resultatenrekening

Social return (SROI)*
Vrijwilligers
Regulier

*Specificatie SROI (PSO) Doelgroep
 aantal  fte
Beschut werk 6 3,7
Participatiewet 4 3,9
SW-geïndiceerd 19 15,8
Wajong 2 1,6
Arbeidsmatige dagbesteding 40 14,13
BBL/BOL 2 0,8
Totaal 73 39,93

95
medewerkers

12
medewerkers

10
medewerkers

73
medewerkers

39,9
fte

3,8
fte

6,4
fte

Medewerkers
Kringloopbedrijf De Lokatie is een sociale firma waar men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt de meest uiteen-
lopende werkzaamheden kunnen verrichten. Jobcoaches 
staan klaar om de medewerkers door motiverende bege-
leiding te ondersteunen bij het laden, lossen, sorteren, 
repareren, prijzen, etaleren en verkopen van tweedehands 
goederen.

Goede doelen en Samenwerken

Muntenman
We hebben het afgelopen jaar ongeveer 50 kilo aan buiten-
landsemunten en tientallen biljetten verzameld voor de
Muntenman. Met vrijwilligers is alles geteld. Het heeft het 
mooie bedrag van E530,- opgeleverd.   

Dit bedrag is besteed aan: de kinderboerderijen de Buiktuin 
en Diereneiland in Noord, projecten in Brasil, Ghana en India, 
vluchtelingen op Lesbos en via Giro 555 de slachtoffers van de 
aardbeving/tsunami op Sulawesi.

Meubels dankzij De Lokatie
Meerdere cliënten van de Passeerdersstraat van HVO-Querido 
kregen op één dag verschillende meubels die werden thuis-
gebracht door medewerkers van HVO-Querido. Deze goede-
ren zijn door de medewerkers van het HVO-Querido bij De 
Lokatie uitgezocht en door het kringloopbedrijf geschonken.

Jan des Bouvrie College
Een project waarbij studenten leren hoe een meerwaarde te 
geven aan producten d.m.v. stylen en etaleren en zo bijdragen 
aan duurzaamheid.

Vluchtelingen in Duinkerke
Vluchtelingen in Duinkerke (Franrijk) leven in de bossen  
(‘jungle’) in zeer slechte omstandigheden. Velen slapen in 
de open lucht. Wij hebben een groep vrijwilligers gesteund 
met het sparen van tenten, matrassen, slaapzakken etc. De 
vrijwillgers gingen een keer per maand naar Duinkerke om te 
zorgen voor een warme maaltijd en onze ingezamelde spullen 
daar uit te delen.

Breitner Academie
Voor het 3e jaar was er een kunstzinnige samenwerking 
met het Breitner Academie waarin studenten verschillende 
projecten hebben uitgevoerd bij De Lokatie met medewerkers 
en klanten met als resultaat 5 filmische verslagen over de 
medewerkers en spullen bij De Lokatie. 

Evenementen
Meer dan 200 banken en andere meubelstukken zijn geleverd 
aan verschillende evenementen als; Loveland van Oranje, 
Windmill Tournament, 909.Diynamic, Volksopera Amsterdam 
Noord. Overige samenwerkingspartners zonder volledig te 
kunnen zijn; Roads, HVO-Querido, Amsta, Philidelphia, De 
Regenboog, Inforsa, Gemeente Amsterdam, UWV, Nemo, 
Rataplan, De Prael en nog vele andere).

Bestuur
Voorzitter G. Jolink
Penningmeester M. Schootstra
Leden J. Smoor, L.M.A.M Verbeek, J.Hoek
Directie Gevolmachtigd directeur M.M. Hoekstra
Bestuursleden ontvangen geen beloning of  
vacatiegeld, wel vergoeding van specifiek voor de Stichting 
gemaakte onkosten. Personeel in dienst van de Stichting 
wordt beloond volgens het handboek voor kringloopbedrijven. 
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar rato 
van  het aantal gewerkte uren.

Organisatie Doelstelling Winkels

Amsterdam Noord 
Distelweg 85 
Buikslotermeerplein 6 

Amsterdam Oost 
1e Oosterparkstraat 236

www.delokatie.org

De exploitatie van een economisch 
rendabel kringloopbedrijf.

Het stimuleren van hergebruik van grondstoffen  
en producten van huishoudelijke aard.

Het scheppen van structurele arbeidsplaatsen voor  
met name personen met een psychiatrisch verleden.

De scholing en vorming van deze personen gericht op  
het zo goed mogelijk functioneren in het bedrijfsleven.

Het stimuleren van een milieubewuste mentaliteit  
van de bewoners van de Gemeente Amsterdam.

Wil je weten hoe je dit kasteel in  
elkaar vouwt? Kijk dan op de website.  
www.delokatie.org/jaarverslag

Je weet niet dat  
je het zoekt... 
totdat je het 
vindt.
Klant 

Publicatiecijfers ANBI (bedragen x € 1.000,-) 


