Hergebruik

82%

Binnen gebracht
én opgehaald:
115.633 kilo
Verkocht en/of
producthergebruik:
52.035 kilo

40

2019

41
2019

10.092

42

43

1.715

Latex verf

56

-71.410

2019

Voor veel van onze
medewerkers is de lokatie
meer dan alleen werk.
Kansen voor iedereen is dan
ook een belangrijk kenmerk
voor De Lokatie. Onze
medewerkers en vrijwilligers
staan voorop.

2019 185.336

Huishoudelijke
artikelen

55

Evenementen

38

58

Breitner academie

Textiel

39

2019 258.937

Muntenman

57

200+

Binnen gebracht
én opgehaald:
376.759 kilo
Verkocht en/of
producthergebruik:
169.542 kilo

1.056.951

2019

Bonkortingen

433
voetbalvelden

Meubels

44

Totale omzet

Boeken

Zorgkringloop

.... De omzet van deze
producten is belangrijk voor ons
als sociale firma want meer
omzet betekend meer groei,
meer lokaties en daardoor ook
meer arbeidsplaatsen! Wacht
op je beurt en dobbel jezelf
verder om de omzet van dit
jaar te zien.

Social return (SROI)
Vrijwilligers
Regulier

15

Dit jaar is er in totaal
82% van alle opgehaalde
goederen hergebruikt!

791 ton

CO2
besparing*

13

1e Oosterparkstraat 236

21

Meubels dankzij
De Lokatie

goederen
ingezameld

22

Elke reis begint met de
eerste stap. Overwin
de uitdagingen en lees
onderweg welke doelen je
hebt behaald. Kansen voor
iedereen!

Je biedt scholing
en vorming van
medewerkers, gericht
op het zo goed mogelijk
functioneren in het
bedrijfsleven.

1

2

30

Je stimuleert een
milieubewuste
mentaliteit voor alle
Amsterdammers (en
omstreken).

3

2019

Witgoed

Meubels

2019 256.538

31

33

Je exploiteert het
kringloopbedrijf op
een economisch
rendabele manier.

4

34
Stimuleer hergebruik
van grondstoffen
en producten van
huishoudelijke aard.

6

7

12

Binnen gebracht
én opgehaald:
330.874 kilo
Verkocht en/of
producthergebruik:
198.524 kilo

Kleingoed

11

29

Distelweg 85
Buikslotermeerplein 6

10

52
12.692

67.477

Binnen gebracht
én opgehaald:
144.473 kilo
Verkocht en/of
producthergebruik:
65.013 kilo

Textiel

46.180

51

Een belangrijk
deel van je
doelstellingen is
producthergebruik
en duurzaam
ondernemen.
Hoeveel producten
zijn er dit jaar
hergebruikt?

62

Medewerker

Geluidsdragers

37

16.459

verwarmd

35

Bruingoed

2019

Medewerker

2019

320
woningen

Het mooiste vind ik de
oprechte waardering
die ik krijg.

Mijn eigenwaarde
is flink opgekrikt.

Transport

Geef verf een
nieuw leven

53

Vluchtelingen
in Duinkerke

Naast onze medewerkers zijn ook
onze samenwerkingen belangrijk.
De Lokatie wil
duurzaam en sociaal
ondernemen en dit
bereik je door samen
te werken!

Ik heb ontdekt
dat ik mag zijn
wie ik ben.

48

Medewerker

108.356
bomen

49

2019

START

Elektronica

20

Jan de Bouvrie
academie

60

990 ton

medewerkers fte

medewerkers

Binnen gebracht
én opgehaald:
22.260 kilo
Verkocht en/of
producthergebruik:
12.911 kilo

19

59

medewerkers fte

61
28

63 GEFELICITEERD!
	
Je hebt het einde gehaald,
dankzij jou is 2019 een jaar
vol sociaal en duurzaam
ondernemen met kansen voor
iedereen geworden.
Op naar volgend jaar!

84 42,4
23 5,8
11 7,1
118

medewerkers fte

aan bos

52	
SCHATGRAVEN
De Lokatie biedt de kans op
prachtige items maar soms
is het even zoeken.
Sla twee beurten over.
58	
TEGENSLAG
Je medewerkers zijn niet
op werk verschenen, de
transportbus heeft een lekke
band en de laatste lading
kleding zit vol met motten!
Ga terug naar start.

Ik kan hier zelfstandig
werken, zo kan ik me
ontwikkelen en tot bloei
komen.

42 WINKELRUIMTE
	
Het vinden van een
betaalbare winkelruimte
word steeds lastiger, je
moet vaker plaats maken
voor commerciële bedrijven.
Ga terug naar 39.

Medewerker

26.852

47

Vrije tijd

2019

26

31 SOCIALE CONTACTEN
	Voor veel van je
medewerkers én voor
klanten, is De Lokatie een
sociale ontmoetingsplek.
Blijf twee beurten hangen.

Het geeft voldoening
om klanten tevreden
de deur uit te
laten gaan.

46

19 WERKGELEGENHEID
Je biedt werkgelegenheid
voor vrijwilligers,
dagbesteding tot en met
diverse betaalde banen
voor mensen die moeilijk op
een reguliere wijze aan een
baan kunnen komen.
Sla éen beurt over.

Medewerker

45

2019 107.127

 PCYCLEN
U
Je onderzoekt met
verschillende partners naar
manieren om meer uit de
afvalstromen te halen.
Ga door naar 12.

Boeken

2019 138.573

25

6

Curiosa

24

Nogmaals gooien

Mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt kunnen bij
de Lokatie de meest uiteenlopende werkzaamheden
verrichten. Jobcoaches staan
klaar om de medewerkers
door motiverende begeleiding te ondersteunen bij het
laden, lossen, sorteren, repareren, prijzen, etaleren en
verkopen van tweedehands
goederen....

	Tel het gegooide aantal
ogen verder.

17

De KRINGLOOP is het verhaal
van De Lokatie in 2019. Lukt het
jou ook om de doelstellingen te
behalen en de hindernissen te
overwinnen?

16

De KRINGLOOP
spelregels

Het scheppen van
structurele arbeidsplaatsen
voor personen met
een afstand tot de
arbeidsmarkt blijkt een
hele uitdaging!

8

in cijfers en acties

www.delokatie.org
Dat alles is mogelijk door de geweldige inzet van meer dan
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.
Ruim 150.000 klanten bezochten het afgelopen jaar de drie
winkels van De Lokatie. Bijzondere vondsten, onverwachte
ontdekkingen of alledaagse gebruiksvoorwerpen, altijd
tegen een aantrekkelijke prijs.

DE

LOOP
2019

RING

Benieuwd wat de resultaten waren van de lokatie in 2019?
Speel De Kringloop en kom erachter!
Publicatiecijfers ANBI (bedragen x € 1.000,-)

Netto omzet
Inkoopwaarde
Brutomarge
Personeelskosten
Overige bedrijfslasten
Af: loonkostensubsidies
Resultaat

2019
1274

2018
1079

1274
1060
522
-389
81

1079
952
465
-385
47

BALANS
ACTIEF
vaste activa
vorderingen op korte termijn
liquide middelen
totaal activa
PASSIEF
eigen vermogen
kortlopende schulden
totaal passiva

2019
61
165
1120
1346
2019
935
411
1346

2018
87
152
904
1143
2018
854
289
1143

fte
15
5,8
14,7
4,2
7
0,7
7,1
0,3
0,5
55,3

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.

Samenwerkingsverbanden
Leveren van materialen

De Lokatie heeft in 2019 aan verschillende instellingen
en evenementen materialen geleverd zoals; De Sociale
Firma “Roads Maakt” vervaardigt uit de spijkerstoffen na
bewassing knuffels en schorten. Aan de Regenboog groep
is ook spijkerstof geleverd waar ook weer nieuwe producten
van worden gemaakt. Huisraad en spullen tbv inrichting
van woningen en verblijfsvoorzieningen zijn geleverd aan
de HVO/Querido stichting en de Regenbooggroep voor
bijvoorbeeld het project Onder de Pannen.
Ook hebben we een groep vrijwilligers ondersteund met het
sparen van tenten, matrassen, slaapzakken etc. De groep zet zich
in voor vluchtelingen in Duinkerke ( Frankrijk) deze mensen leven
daar in de bossen, ook wel “jungle” genoemd en leven daar echt
in zeer slechte omstandigheden. Als ze geluk hebben, leven ze in
een tent of onder een zeil, maar velen leven en slapen dus gewoon
in de open lucht. Daarnaast hebben we een initiatief ondersteund

tbv deze groep met het leveren van een paar honderd knuffels.
Bij de OBA hebben we een tijdelijke ruimte ingericht ter
ondersteuning aan het Alzheimer project.
We hebben spullen geleverd oa aan het OverIJ Festival, Nieuwe
de La Mar Theater, Loveland, Windmill Tournament, 909.
Dynamic en nog vele andere lokale initiatieven.

Gemeente Amsterdam Circulair
innovatiecentrum

Op het moment dat ik deze inleiding voor het jaarverslag over 2019 schrijf, leven we in een rare
“Corona wereld”. Zelfs de winkels van De Lokatie zijn gesloten. Maar ik lees vandaag ook dat
De Lokatie samen met De Regenboog met spullen uit onze winkels de extra nachtopvang voor
daklozen in een sporthal aan het inrichten is. Dat is kenmerkend voor De Lokatie: de winkels
mogen dan dicht zijn, de sociale firma, die we zijn, is nooit gesloten.
Geheel toevallig is deze jaarrekening, passend in deze tijd van zoveel mogelijk binnen blijven,
extra bruikbaar als bordspel en nemen wij u speelsgewijs mee in de wereld van De Lokatie.
Alle doelstellingen en uitdagingen van onze Sociale Firma komen langs en zorgen ervoor dat
uiteindelijk iedereen uit de put blijft en gezond en wel de eindstreep haalt.
Dan toch naar 2019. Wat een geweldig jaar! De winkels waren 305 dagen open, die aan het
Buikslotermeerplein zelfs 356 dagen. Ruim 150.000 keer werd een bezoek gebracht aan een van
onze drie winkels. De omzet in de winkels groeide flink en bereikte een recordhoogte. Meer
mensen (ruim 100!) dan ooit in de ruim 20 jaar van ons bestaan waren aan het werk in onze
organisatie. Zij verdienen een groot compliment.
Hergebruik betekent een beperking van het gebruik van grondstoffen en minder CO2 uitstoot.
Met onze rijk gesorteerde winkels bieden we mensen met een smalle beurs de mogelijkheid
goede spullen te kopen tegen een redelijke prijs. Bij onze activiteiten werken we nauw samen met
onderwijsinstellingen, bedrijven in de afvalsector, de geestelijke gezondheidszorg, de Gemeente
Amsterdam en andere sociale firma’s.
De goede resultaten stellen ons in staat meer mensen, die elders moeilijk aan de bak komen, werk
of dagbesteding te bieden. De onmisbare, intensieve begeleiding kan op hetzelfde hoge niveau
aangeboden worden.
We weten nu al dat 2020 een ander beeld gaat opleveren. Maar de resultaten van vorig jaar geven
het vertrouwen dat De Lokatie de crisis zal overleven en spoedig de deuren weer kan openen voor
de klanten.

Benodigheden:
• Het speelbord
• Twee dobbelstenen
• Verschillende pionnen

Specificatie SROI(PSO) Doelgroep
Regeling
personen
Arbeidsmatige Dagbesteding
45
Vrijwillig
23
SW
18
Beschutwerk
7
Loonwaarde
11
Wajong
1
Regulier
11
Stage HBO
1
Stage MBO
1
Totalen
118

De KRINGLOOP is net
als ganzenborden.
Al zit je soms even
in de put, je kunt
steeds weer opnieuw
beginnen. Samen
maken we het verschil!
Elke speler mag per beurt met 2
dobbelstenen gooien en de pion zoveel
hokjes verplaatsen als er ogen gegooid
worden. Heb je te veel ogen gooit en
kom je daardoor voorbij 63, dan moet
je vanaf 63 weer teruglopen. Kom je bij
het terugtellen op een hokje met een
, dan tel je het gegooide aantal ogen
terug. Er zijn ook een aantal hokjes met
een speciale betekenis, die zorgen dat
je een sprong vooruit mag doen, een
stapje terug moet gaan of juist even
moet wachten. Zoals het bij De Lokatie
en onze medewerkers ook gaat.

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 voortbestaan
van sociale firma’s in gevaar komt. Om het voortbestaan van deze
firma’s te waarborgen is het essentieel dat een gedeelte van de
winkel- en bedrijfruimten wordt aangewezen als maatschappelijk
vastgoed. Sommige problemen worden ‘in het voorbijgaan’
opgelost, anderen vragen iets meer aandacht en kracht.

Resultatenrekening

RINGLOOP

DE

Amsterdam wil in 2020 een Circulair Innovatie Centrum
openen aan de Toetsenbordweg in Amsterdam Noord. Het
doel is zoveel mogelijk hergebruik van zowel producten als
materialen. Hierin voorziet de Gemeente Amsterdam een
grote rol voor onder andere de plaatselijke Kringloopbedrijven.
Aanleiding is de gedwongen verhuizing van het Afvalpunt
aan de Papaverweg. De gemeente grijpt dit moment aan
om het Afvalpunt door te ontwikkelen naar een Circulair

Inbreng/ophalen goederen +
Verkoop/producthergebruik (in kilo’s)

Materiaalhergebruik
kg
37.434
80.967
29.406
61.043
69.404
59.394
337.648
471.731
180.620
989.999

AEEA (WEEE)
B-hout
Oud ijzer / metaal
Papier / karton
Plastic
Textiel
Materiaal hergebruik
Producthergebruik
Afval
Totaal

82

%

%
4
8
3
6
7
6
34
48
18
100

Totaal
hergebruik

Innovatie Centrum. Op het Centrum leiden we bezoekers
eerst langs een intakezone van circulaire bedrijven waar zij
alle (her)bruikbare materialen kunnen afgeven.
Kringloopbedrijf De Lokatie werkt al bijna 5 jaar intensief
samen met de reinigingsdiensten om zoveel mogelijk producten materiaal hergebruik te realiseren in Amsterdam.

Buiksloterham Circulair

G. Jolink, Voorzitter

Ronduit Buiksloterham is een programma van Stadslab
Buiksloterham Circulair, De Alliantie, Waternet en de
Gemeente Amsterdam als partners, met participatie van
o.a. Philadelphia Zorg, Amsterdam Energie (Om Energie) en
Kringloopwinkel De Lokatie.
Het doel van Ronduit Buiksloterham is: van Buiksloterham een
toegankelijke en betrokken wijk maken, inclusief, divers en
circulair, door bewoners bij elkaar te brengen en initiatieven
te ondersteunen, met bijzondere aandacht voor de circulaire
uitgangspunten van Buiksloterham.
De Lokatie gaat zich komend jaar hiervoor inzetten, in
samenwerking met met Philadelphia is er al een keer voor de
toekomstige bewoners een Pubkwis georganiseerd. Dat zal
in 2020 worden gecontinueerd.

Textiel

Curiosa

Boeken
144.473
65.013

Kleingoed
330.874
198.524

Omzetgroepen in euro’s

115.633
52.035
Elektronika
22.260
12.911

Boeken

2019
2018
2017
2016

2019
2018
2017
2016

Meubels
376.759
169.542

Vrije tijd

989.999 kilo
498.024 kilo

Bruingoed

2019
2018
2017
2016

Munten man

We hebben het afgelopen jaar ongeveer 250 kilo aan buitenlandse
munten en biljetten verzameld voor de Muntenman. Deze heeft
met vrijwilligers alles uitgezocht en geteld alles bij elkaar het
lieve bedrag van € 780,- heeft opgeleverd.
Dit bedrag is onder andere besteed aan: de kinderboerderijen
de Buiktuin en Diereneiland in Noord, projecten in Ghana,
India en vluchtelingen op Lesbos.

Jan des Bouvrie college

Leerlingen van het JdB College komen bij Kringloopwinkel
“De Lokatie” voor het vak onderdeel etaleren”. Het Jan des
Bouvrie college heeft al geruime tijd een samenwerking met
De Lokatie. Deze winkel is een leerzame werkomgeving voor
de studenten om in de praktijk ervaring op te kunnen doen
naast hun stage of vóór dat ze met hun stage beginnen.
Er is een nieuw idee ontstaan bij de docenten van het JdB
college voor het schooljaar 2020/2021. Ze willen een winkel
beginnen gerund door de studenten vanzelf sprekend
begeleid door docenten.. Een soort “Jan des Bouvrie Shopin-Shop in De Lokatie”. In de winkel in Noord zijn daar zelf
mogelijkheden voor door bijvoorbeeld op de mode afdeling

2019
2018
2017
2016

138.573
124.007
112.819
104.209

107.127
84.951
91.225
105.350

26.852
18.722
14.763
2.229

46.180
45.943
39.929
44.670

Bonkortingen

Geluidsdragers
2019
2018
2017
2016

Meubels

2019
2018
2017
2016

Witgoed

2019
2018
2017
2016

Transport

2019
2018
2017
2016

67.477
53.474
45.285
38.004

256.538
230.365
205.091
161.566

12.692
12.415
13.039
9.033

16.459
16.282
11.416
8.628

Huishoudelijke artikelen
2019
2018
2017
2016

Textiel

258.937
184.108
181.906
161.512

Zorgkringloop
2019
2018
2017

Latex verf

een stuk door de leerlingen te laten inrichten, displays en
presentaties van producten te laten maken. Alle producten
daar zouden dan door de studenten verkocht kunnen worden
zodat ze in de praktijk leren hoe dit soort zaken lopen.

Verf/Latex

2019
2018
2017
2016

185.336
161.488
130.587
105.616

Verf vertegenwoordigt het grootste volume binnen het Klein
Chemisch Afval in Nederland. Er wordt jaarlijks meer dan 75
miljoen liter decoratieve verf verkocht in Nederland, bijna 4,5
liter per inwoner. Hiervan wordt circa 10 miljoen liter niet
gebruikt en uiteindelijk verbrand. Dit komt deels door slechte
gewoontes. 93% van de mensen bewaren deze verf omdat
ze dit op een later moment denken nodig te hebben, maar
dit is meestal niet het geval. Een gemiddeld huishouden
heeft 17 blikken verf in garages en schuren staan, dat vaak
wordt bewaard tot het uiteindelijk wordt weggegooid. Door
latexverf op te werken, is het mogelijk om minimaal 35% te
hergebruiken. Zo zouden er grote hoeveelheden grondstoffen
kunnen worden bespaard.
In Amsterdam wordt er jaarlijks circa 150 ton verf ingeleverd
bij de afvalpunten. De hoeveelheid verf in het restafval is niet
bekend en wordt, net als de verf van de afvalpunten, verbrand.

2019
2018
2017

10.092
9.229
7.737

2019
2018

-71.410
-64.417

Totale omzet
2019
2018
2017
2016

1.056.951
881.306
796.790
706.890

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

1.715
4.418
5.109

Van de verf die bij de afvalpunten binnenkomt zou circa 55 ton
kunnen worden hergebruikt als we latexverf gaan opwerken.
Door alleen al latexverf te sorteren voor hergebruik, kan er
22 ton worden gered van verbranding. Op dit moment zijn
burgers vaak niet bewust bezig met het inleveren van verf,
maar lokaal hergebruik van verf zal burgers stimuleren hun
verf in te leveren.
Kringloopbedrijf De Lokatie gaat in 2020 de verwerking en
productie van de Latex overnemen van het AEB en gaat deze
in eerste instantie distribueren onder de Kringloopwinkels in
Amsterdam.

Arbeidsplekken/dagbesteding

Er is in 2019 al een groei aan betaalde arbeidsovereenkomsten
gerealiseerd. Het komend jaar willen we nog meer beschutte
Werkplekken creëren. In 2020 zal er een nieuwe aanbesteding
voor de WMO dagbesteding worden gepubliceerd. De
Lokatie zal zijn rol als onderaannemer daarin ten volle blijven
aanbieden. De kennis en vaardigheden van de interne Job
Coaches zullen daarom worden uitgebreid.

