Stakeholders Kringloopwinkel Steenwijk e.o. 2018-2019
Investeerder en financiers
De Kringloopwinkels Steenwijk e.o. (KLW) heeft geen investeerders. De financier SNS verleent een
bedrag ter financiering van haar pand in Steenwijk.
Medewerkers
De Kringloopwinkels heeft een gemêleerd gezelschap aan medewerkers. De KLW is begonnen als
een vrijwilligersorganisatie en is dat nog steeds. Al jaren, maar in 2007 geformaliseerd, is de
samenwerking met de sociale dienst van de gemeentes Steenwijkerland en Westerveld. Veel mensen
met achterstand tot de arbeidsmarkt verkrijgen of behouden arbeidsritme en algemene
werknemersvaardigheden.
De groep medewerkers wordt aangevuld vanuit het UWV, de scholen met (maatschappelijke)
stagiaires en vakinhoudelijke studenten afkomstig bijvoorbeeld uit de horecaopleiding.
Opdrachtgevers en aanbestedende organisaties
De Kringloopwinkels is een zelfstandig optredende stichting. Contractueel is de KLW gebonden om
binnen vijf werkdagen goederen bij de inwoners van de gemeente Steenwijkerland te halen. Er heeft
(nog) geen aanbesteding plaats gevonden.
Ketenpartners en betrokken belanghebbenden
De klanten (consumenten) van de gemeente Steenwijkerland primair en omliggende gemeentes
secundair zijn betrokken belanghebbenden. Zij kunnen hun goedzooi bij de KLW’s brengen en dragen
bij aan de keten door goederen weer af te nemen
ROVA, regionaal orgaan verwijdering afvalstoffen, is één van onze ketenpartners, aan hen wordt er
elke maand verantwoording afgelegd tav het aantal kg ingezamelde goederen.
IGSD, intergemeentelijke sociale dienst Westerveld en Steenwijkerland. In het kader van de
Participatiewet (1-1-2015) behoort de gemeente werk te hebben voor mensen met een uitkering. Er
vindt maandelijks overleg plaats met de directeur van de IGSD over de toelevering van mensen met
een uitkering. De IGSD zorgt voor instroom, de KLW zorgt voor doorstroom, de IGSD zorgt voor
uitstroom van mensen naar opleiding en/of werk.
Klanten en afnemers
De klanten van de KLW zijn consumenten en nemen het goedzooi af.
Allerlei reststromen zoals oud papier (Suez), oud ijzer (ABC recycling), textiel (Gokhan textiel), hard
en zacht plastic (ROVA), keramiek (Hellinga B.V.), hout en restafval (ROVA) worden door de diverse
afnemers op restafval na hergebruikt.
Toekomstige generaties en natuur
Elke hergebruikte ton goederen is gelijk aan 1 ton CO2 besparing. Derhalve voelt het alsof de KLW
tegen de stroming in roeit. Eén van de trends die opgemerkt wordt is: korte levensduur product van
een slechtere kwaliteit en mode onderhevig gemaakt.

Dialoog
De dialoog wordt vooral aangegaan met klanten (bewustwording) en de ROVA als overkoepelend
orgaan welke opereert vanuit de gedacht dat elke afvalstof, grondstof/bronstof is. De KLW heeft als
opdracht gekregen per jaar maximaal 5% restafval over te houden uit de hoeveelheid goederen die
de KLW krijgt aangeleverd.

