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VOORWOORD 
Op 31 augustus 2012 is sociale onderneming en leerwerkbedrijf De Zaak van Ermelo opge-

richt, met als doel om (langdurig) werkloze mensen hoger op de participatieladder te bren-

gen of zelfs (weer terug) te leiden naar economische zelfstandigheid. Op 16 mei 2013 volgde 

de oprichting van Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo.  

 

De stichting creëert werkgelegenheid en verschaft passende werkervaringsplaatsen aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt uitgevoerd door mensen maat-

schappelijk te laten participeren.  

Kandidaten kunnen werkervaring opdoen in onze kringloopwinkel. Waar mogelijk doorlopen 

kandidaten op maat gemaakte programma’s die tot doel hebben om mensen sociaal te acti-

veren, te ontwikkelen, te scholen en/of te begeleiden naar zelfstandige, betaalde arbeid. 

Wanneer dit niet realiseerbaar is, wordt een vorm van activerende dagbesteding aangebo-

den. Vanuit dit kader zien wij De Zaak van Ermelo als mens-ontwikkelbedrijf.  

Een ander belangrijk doel van De Zaak van Ermelo is het stimuleren van hergebruik van 

goederen, teneinde de afvalberg in te perken en goederen een tweede leven te geven. 

 

In dit jaarverslag geven wij een beschrijving van de activiteiten en resultaten van De Zaak 

van Ermelo in 2021. Het jaar 2021 werd gekenmerkt door de impact van Corona op de be-

drijfsvoering. De kringloopwinkel is vanwege lockdown-maatregelen van de overheid nood-

gedwongen 3 maanden gesloten geweest. 

 

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo en de Zaak van Ermelo 

BV 

Henk van Bruggen, voorzitter 

 

Ermelo, mei 2022 
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ONTWIKKELINGEN 
Sinds de start van De Zaak van Ermelo is er hard gewerkt aan het vergroten van de naams-

bekendheid, het creëren van lokaal draagvlak en de realisatie van een stabiele omzet in de 

kringloopwinkel.  

We kunnen gerust stellen dat De Zaak van Ermelo na 9 jaar niet meer weg te denken is uit 

Ermelo. Sinds de verhuizing naar de huidige locatie aan de Herderlaan 12, tellen we gemid-

deld 3000 bezoekers per week. Onze bezoekers en klanten waarderen ons om de ruim opge-

zette, schone en gezellige opzet van de winkel. We zien onszelf dan ook meer als een wa-

renhuis van gebruikte artikelen dan als een “traditionele” kringloopwinkel. 

Zoals gezegd stond het jaar 2021 in het teken van Corona. Verplichte sluiting van de winkel, 

het dragen van mondkapjes, 1,5 meter afstand houden, beperking van de bezoekersaantal-

len, winkelen op afspraak, we hebben het allemaal meegemaakt. Het was en is nog steeds 

geen makkelijke periode voor medewerkers en bezoekers. We hopen dat we deze periode nu 

toch snel achter ons kunnen laten. 

Uiteraard heeft Corona ook behoorlijke invloed gehad op onze omzet. Een verplichte winkel-

sluiting van circa 3 maanden met geen omzet, hakt er behoorlijk in. De steunmaatregelen 

van de overheid hebben ons helaas geen soelaas geboden.  Maar gelukkig hebben we het 

overleefd en gaan we met volle energie het nieuwe jaar tegemoet. Een jaar waarin we ons 

10-jarig bestaan hopen te vieren. 
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MISSIE EN VISIE 
De Zaak van Ermelo is een winkel met een doel. Ons sterk maken voor de werkgelegenheid 

en een gezonder milieu, dat is wat wij doen. 

De realisatie van deze missie wordt gedaan door het opzetten en uitvoeren van 

(omscholings-)projecten voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.    

Middels het exploiteren van een kringloopwinkel waarin werkzaamheden divers zijn en bij-

dragen aan een schoner milieu. Mensen krijgen de mogelijkheid om waardevolle werkne-

mersvaardigheden (opnieuw) aan te leren, structuur in het dagritme te krijgen en praktisch 

(vak-)vaardigheden op te doen.  

DZVE is een sociale onderneming, waarbij het winst maken niet op de eerste plaats staat, 

maar juist de (kwetsbare) medewerker en milieuwinst. DZVE is inmiddels ook gestart met 

het verkrijgen van het  Keurmerk 100% Kringloop en het PSO-keurmerk (Prestatieladder  

Socialer Ondernemen. Ook is een start gemaakt met het opstellen van een                      

bedrijfsopleidings– en ontwikkelplan in het kader van de zogenaamde SLIM-regeling. 

 

De strategische doelstellingen liggen op het gebied van: 

• Beperken restafval door product- en materiaal hergebruik en recycling (Milieu) 

• Aanbieden van waardevolle leer- en werkplekken (Mens) 

• Exploiteren van een rendabel kringloopbedrijf (Financieel) 

De generieke strategische doelen zijn vertaald in SMART doelstellingen over een periode van 

2 jaar (2022 t/m 2023). De interne speerpunten liggen op het gebied van het formaliseren 

van de beleids- en besluitvormingsprocessen.   
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LEERWERKBEDRIJF 
Als we de resultaten vanaf de start van De Zaak van Ermelo, eind 2012, bij elkaar optellen, 

dan berekenen we dat 549 mensen bij De Zaak van Ermelo een werkervaringsplek dan wel 

vrijwilligersfunctie hebben ingevuld. Deze werkplekken werden gecreëerd in onze kringloop-

winkel en (voormalige) werkplaats. De mensen die een werkervaringsplek bij ons vonden, 

zijn afkomstig van/uit: 

 

- Sociale Domein Meerinzicht 

-  Bartimeus (cliënten met een visuele beperking) 

- ‘s HeerenLoo (licht verstandelijk beperkte cliënten) 

- GGZ Centraal (psychiatrische cliënten) 

- Reïntegratiebedrijven (2e spoor, outplacement etc. in onderaanneming) 

- Diverse scholen (stagiaires VSO/VMBO/MBO/HBO) 

 

De Zaak van Ermelo heeft in totaal 83 mensen geholpen aan betaald werk, daarvan kregen 

10 personen een betaalde baan bij De Zaak van Ermelo zelf. Daarnaast konden 157 mensen 

doorstromen naar een andere dagbesteding/opleiding/stage etc.  
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MILIEU 
Naast onze ambities in het bieden van werkgelegenheid en werkperspectief, onderstrepen 

we ook onze milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen. De kringloopactiviteiten van De Zaak 

van Ermelo leveren een belangrijke bijdrage aan het verkleinen van de afvalberg en daarmee 

aan de reductie van de CO2-uitstoot.  

 

In 2021 hebben we circa 700 ton goederen ingezameld. Van deze goederen heeft 80% een  

herbestemming gekregen. Het afval dat overblijft, wordt zoveel mogelijk gescheiden aange-

leverd aan de regionale afvalinzamelaar. 
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IN BEELD 
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INFORMATIE OVER DE STICHTING 
Algemeen: 

RSIN nummer: 852833830 

KvK nummer: 58012273 

Statutair vestigingsadres: 

 

Bestuur: 

H.J. van Bruggen, voorzitter 

F.K. Feenstra, secretaris 

R.W. van Bruggen, penningmeester 

 

Beleidsplan 

Het vastgestelde beleidsplan is op verzoek beschikbaar. 

 

Jaarrekening 2021 

De jaarrekening 2021 is op verzoek beschikbaar. 

 

Beloningsbeleid 

Alle bestuursleden werken onbezoldigd. 

 

Structuur: 

Het bestuur heeft een managementovereenkomst met v.o.f. Van Bruggen en Kiek Verder  

BV. De heer H.J. van Bruggen is belast met operationele aansturing van de Stichting. Er is 

een overeenkomst van Dienstverlening met De Zaak van Ermelo BV (werkzaamheden kring-

loopwinkel).  

 

 

 

 

 


