
Gezocht: bestuursleden Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie 

Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie is in 1996 opgericht met het doel mensen met een 

psychische problematiek aan werk en bezigheid te helpen. Op die wijze zijn de afgelopen 26 

jaar honderden mensen bij De Lokatie werkzaam geweest.   

Op dit moment heeft de Lokatie drie winkels in Amsterdam, te weten de hoofdvestiging aan 

de Distelweg, een winkel aan het Buikslotermeerplein en een winkel in de Oosterparkstraat. 

Daarnaast heeft de Lokatie nog een magazijn/Sorteercentrum aan de Asterweg. Het 

verzorgingsgebied van de Lokatie is vooral (maar niet alleen) Amsterdam Noord, Amsterdam 

Oost en Diemen. 

De doelstelling van de Lokatie is meerledig:  

 het bieden van dagbesteding en werk aan (vooral) mensen, die met psychische 

problemen kampen (of kampten). Maar ook anderen, die (nog) niet in een “gewone” 

baan aan de slag kunnen, ook vrijwilligers vinden bij de Lokatie een plek. 

 het bijdragen aan een goed milieubeleid door nog bruikbare spullen een nieuw leven 

te bieden en op die manier de afvalstroom beperken en de CO2 uitstoot te 

verminderen.  

 Amsterdammers met een laag inkomen de gelegenheid te bieden goede spullen te 

kopen tegen een prettige prijs. 

Op dit moment werken er meer dan honderd mensen bij het bedrijf. De omzet stijgt al jaren 

gestaag. De stichting staat er financieel gezond voor. 

De ervaring leert dat bedrijfsleiding en bestuur steeds alert moeten zijn, omdat regelingen 

voor dagbesteding en werktoeleiding vaak veranderen en met enige regelmaat nieuwe 

(winkel)ruimte moet worden gevonden. Bovendien wil de Lokatie een rol spelen in de 

circulaire economie, waarin product- en materiaalhergebruik van groot belang zijn.  

De Lokatie is een Sociale Firma. Niet het maken van winst, maar bovengenoemde 

doelstellingen zijn onze leidraad.  

De bedrijfsleiding runt het bedrijf, het bestuur bestuurt “op afstand”. Het bestuur stelt de 

begroting en de jaarrekening vast, bepaalt mede het beleid op hoofdlijnen en treedt op als 

werkgever van de bedrijfsleider. 

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen en vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De 

zittingsperiode is 3 jaar; die periode kan eenmaal met drie jaar verlengd worden. 

Naast deze Stichting bestaat er ook nog een jobcoach organisatie; Stichting 
Dienstenbureau De Lokatie. De bestuursleden treden toe bij beide organisaties. 

 

  



 

Profiel bestuurslid Stichting De Lokatie 

 
Algemeen 

 Het bestuur beschikt als geheel over voldoende bestuurlijke ervaring en is bekend met het dragen van 
bestuursverantwoordelijkheid in een Sociale Firma.  

 Het bestuur heeft een brede maatschappelijke binding en heeft een relevant netwerk.  

 Het bestuur heeft kennis van of affiniteit met de doelgroep (ex-)psychiatrie. 

 Er is een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder 
meer wordt gedacht aan kennis van/netwerk in, affiniteit met: 
- Ondernemerschap; 
- Gemeente/politiek; 
- Milieu/kringloop; 
- Juridische zaken; 
- UWV/Participatiewet; 
- Psychiatrie; 
- Personele zaken; 
- Financiën; 

 De leden van het bestuur opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en de 
bedrijfsleiding.  

 Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bedrijfsleiding. 

 Het bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling die een afspiegeling is van de samenleving.  

 Bestuursleden van Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie treden tevens op als bestuursleden van 
Stichting Dienstenbureau.  

 Het betreft een onbezoldigde functie. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 

Nadere informatie over de functie kunt u verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur, 
Marian Stet, te bereiken via telefoon 06 50278083 ( mastet@yahoo.com ).  
Of Menno Hoekstra (directeur) 06-51117521 (menno@delokatie.org)  
Desgewenst kunnen jaarverslagen, begroting 2022/23, en jaarplan worden 
toegestuurd.  
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