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Klanten komen
niet alleen kopen
39% van alle respondenten geeft
aan enkel naar de winkel te komen
om producten te kopen

Uitje of inspiratie
48% van alle respondenten geeft
aan een bezoek aan de kringloop
als uitje te zien, zich het laten
verrassen door de unieke artikelen
of om inspiratie op te doen

Maatschappelijke
bijdrage
16% van alle respondenten gaat
vanwege de maatschappelijke
bijdrage naar een kringloopwinkel

Beste leden,
Met trots presenteren wij de
resultaten van het klantenonderzoek
dat Accenture in samenwerking met
BKN en Se.Lab heeft uitgevoerd.
‘Ken je Klant’ is een kreet die
veelvuldig wordt gebruikt in de retail.
Als bijzondere speler in de retail
geldt dit natuurlijk ook voor de
kringloopbranche.
Niet
alleen
veranderen
de
wensen
van
consumenten continu, ook het profiel
van degene die in jouw winkel komt
verandert. Om te weten wie er in de
winkel komt en waarom deze
persoon in de winkel komt, is het
belangrijk om veel te weten te
komen van hem of haar.

Dit klantenonderzoek is uitgevoerd in
het kader van de ‘Making a
Difference Battle’ die Accenture
jaarlijks
initieert
om
haar
medewerkers te stimuleren projecten
op te pakken die een maatschappelijk
verschil maken. Het projectteam
wilde met een betere kennis van
klanten
bewerkstelligen
dat
kringloopbedrijven hun producten,
inrichting en marketing beter kunnen
afstemmen op deze klanten. Hiermee
kunnen jullie hopelijk meer omzet
genereren en op die manier meer
werkgelegenheid
creëren
voor
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Wij wensen jullie veel leesplezier!
Accenture
Martijn Biesheuvel
Martijn Ros

Se.Lab
Kristel Logghe
Tamara de Graaf

BKN
Leonie Reinders

Hopelijk hebben jullie veel profijt van de
uitkomsten van dit klantenonderzoek en
kunnen jullie je winkel, producten en
dienstverlening nog beter afstemmen
op de doelgroep.
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62% VAN ALLE SOCIALE MEDIA
GEBRUIKERS WORDT ONLINE
BEÏNVLOED OM EEN AANKOOP TE DOEN
Hoe wordt jullie klant beïnvloed om tot
aankoop over te gaan en hoe is dit
veranderd ten opzichte van 10 jaar
geleden? Op welk moment wil de klant
informatie ontvangen en via welke
kanalen moet dit? Wat wil jullie klant
precies en wat kunnen jullie aanbieden
dat hierop aansluit? Dit zijn zomaar
enkele vragen die omhoog komen op het
moment dat we nadenken over de
wensen van de klant.
Afgelopen jaar hebben we gezamenlijk
hard gewerkt aan het “Ken je Klant”
onderzoek, waarvan dit boekje het
resultaat
is
geworden.
In
de
samenwerking met de BKN, Se.Lab en
Accenture hebben we een vragenlijst
ontwikkeld en gedistribueerd met alle
sociale kringloopwinkels.

In een onderzoeksperiode van drie
maanden hebben we ruim 1400
reacties gekregen van meer dan 100
kringloopwinkels. Wij willen jullie
allereerst hartelijk danken voor jullie
deelname en inzet door zoveel
mogelijk ingevulde vragenlijsten retour
te sturen. Door gebruik te maken van
de kracht van het BKN netwerk
hebben we deze inzichten mogelijk
kunnen maken en geeft het meer
zekerheid om beslissingen te nemen.
De inzichten die we hebben verkregen
zijn verwerkt in dit boekje en geven
inzichten in wie jullie klant nou écht is.
Wat beweegt de klant om naar een
kringloopwinkel te gaan en waar is
jullie klant dan naar op zoek?

De antwoorden op dit soort vragen
vertalen zich naar “de wens van de
klant”. Naast de maatschappelijke
functie, zou elke organisatie deze
wens zo goed mogelijk proberen te
vervullen, om zo een duurzame positie
te behouden in het snel veranderende
retail-landschap.
Wij hopen dat jullie met de inzichten
en interviews in dit boekje, jullie
actiegericht bezig kunnen met het
verder
ontwikkelen
van
de
klantpropositie.

89%
bezoekt meerdere
kringloopwinkels

46%
is bekend met het “100%
kringloop”-merk

85%

50%

geeft niet meer dan € 20 uit
tijdens het winkelen

geeft € 10 of minder uit
tijdens een bezoek

‘’WAT IS UW ASSOCIATIE ALS U DENKT AAN
DE KRINGLOOPWINKEL?’’
“Een leuk uitje met verrassende en
leuke producten voor weinig geld én
voornamelijk bijdragen aan het
stimuleren van hergebruik.”

6%

“Antiek, brocante, onontdekte
schatten”

Overig

12%

16%

Uitje

Maatschappelijke Bijdrage

“Om spullen te brengen! Hergebruik
en minder verspilling vind ik belangrijk.
Sociaal gezien moet er in elke plaats
een kringloop zijn!”
“Zoeken naar bijzondere spulletjes en
ontspanning”
“Gezellig met mijn nieuwe vriendinnen
koffie drinken”

36%
Diversiteit/Verrassend

30%
Goedkope Producten

‘’’HOE ZOU U HET LIEFST INFORMATIE
ONTVANGEN OVER DE KRINGLOOP?”

Sociale media
35%

In de winkel

Regionale media

22%

3%

Email

Flyer

26%

3%

Lokale krant
12%

MEEST GEBRUIKTE SOCIALE MEDIA
KANALEN
▪ Het merendeel maakt gebruik van Sociale Media én wil
het liefst via deze kanalen op de hoogte gehouden
worden over informatie omtrent de kringloopwinkel

41%

▪ Vergroot je bereik en verlaag eventuele advertentie
kosten door effectief Sociale Media kanalen in te zetten

▪ De beste dag om iets te posten is op woensdag
▪ Rond 19:00 uur vindt dagelijks de meeste interactie plaats

41%

18%

op Sociale Media. De beste tijd voor een post is echter
om 13:00 uur

▪ Bekijk beschikbare trainingen over Sociale Media in de
Good Practice Toolkit
9%

15%

Van € 7.500 winst naar € 100.000 in zeven jaar, het aantal vrijwilligers ruim verzesvoudigd, drie winkels en een haast ontelbaar
aantal gesteunde goede doelen in de regio Lelystad. Stichting De Groene Sluis in Lelystad heeft hard aan de weg getimmerd. We
spreken met Wim Cruiming over de initiatieven die in de loop der jaren in de winkels zijn opgezet.

WAT?
Interview over:
▪
▪
▪
▪

Good Practices
Groei
Klantbinding
Upcycling

WIE?
Wim Cruiming

initiatiefnemer &
oprichter stichting
kringloopwinkel de
Groene Sluis

FACTS

▪ 8 werknemers
▪ 150 vrijwilligers
▪ € 100.000 gedoneerd
aan goede doelen
▪ Fietsenwerkplaats
▪ Lunchroom
▪ Upcycling in de
Groene Loods
-

3 winkels

Wim, dank dat je ons wat wilt vertellen over stichting De Groene Sluis. Kun je in het kort vertellen wie jullie zijn en wat
jullie doen?
Wij zijn acht jaar geleden begonnen als vrijwilligersorganisatie! Sinds 2015 hebben we enkele personeelsleden in dienst omdat we
simpelweg te groot werden. De vraag is op zo’n moment: ga je consolideren of wil je verder groeien? Om verder te groeien zijn
ruimere openingstijden noodzakelijk en moet er een vaste waarde in het bedrijf zijn. Nu hebben we acht betaalde personeelsleden
en ruim 150 vrijwilligers in dienst. Onze doelstellingen zijn voornamelijk gefocust op het milieuaspect en de Lelystedelingen. Wij
willen producten aanbieden voor hergebruik en mocht het alsnog afval worden, zorgen we dat het zo gescheiden mogelijk weg gaat.
Met de winst die wij maken, steunen wij goede doelen in de buurt. Daarnaast hebben we nog een belangrijke doelstelling: we willen
een sociale plek zijn waar mensen terecht kunnen, voor zowel onze vrijwilligers alsook onze klanten. Zo moet de winkel voor onze
vrijwilligers een plek zijn waar hun talenten tot hun recht komen en/of rustig weer een werkritme op kunnen bouwen. Voor de
consument moet de winkel een plek zijn waar ze prettig kunnen winkelen en er makkelijk sociaal contact mogelijk is.
Dat klinkt heel gaaf! Hoe geven jullie invulling aan deze plek?
We willen in ieder geval een plek creëren waarin iemand rendeert en waarin niet alleen de financiële kant naar boven komt. Zo
willen we een sociale basis bieden en willen we met onze prijsstellingen niet te hoog zitten. Dit begon heel simpel met het aanbieden
van een gratis kop koffie, dat is verder gegroeid met onze lunchroom, de Groene tafel, en met het oprichten van de Groene Loods.
Klantvriendelijkheid is bij ons het belangrijkst!
Gaat de klant tegenwoordig dan meer naar een sociale ontmoetingsplek in plaats van naar een winkel?
Nee, eigenlijk niet. Het is natuurlijk een grijs gebied, maar we kunnen de economische kant en onze doelen natuurlijk niet uit het oog
verliezen. Als er geen geld wordt verdiend, is het ook geen duurzame onderneming en kunnen we niet voort blijven bestaan.
Kun je wat meer vertellen over wat jullie doen met betrekking tot Upcycling en de Groene Loods?
We hebben de Groene Loods opgericht vanwege meerdere doelstellingen. Even een voorbeeldje uit de praktijk… In de werkplaats
wordt een kast met een kras gerepareerd. De kras wordt opgevuld, gladgeschuurd en geverfd en eventueel komen er nog leuke
deurknoppen op. Het eerste wat we hiermee bereiken is het helpen van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of op
zoek zijn naar een dagbesteding. We werken hiervoor samen met de organisatie Triade. Het tweede is dat je simpelweg
consumenten bereikt die geen kast willen opknappen, maar op zoek zijn naar een uniek exemplaar en vanwege het verhaal bereid
zijn een meerprijs te betalen. Helaas merken we dat Triade niet kan blijven meebewegen, dus we zijn op zoek naar een andere
instelling die hierbij wil helpen.
Lees verder op de volgende pagina voor het vervolg

Hebben jullie nog meer “Good Practices” binnen jullie stichting?
We hebben ook de Groene Zus, een winkel in het centrum van Lelystad, waarbij ondernemers hun producten kunnen
aanbieden. Ook kan een winkelgedeelte worden gehuurd in de vorm van een kast of een krat. Daarnaast hebben we ook
een fietsenwerkplaats. Hierbij werken we samen met stichting Fietsplan Lelystad. Zij hebben een ruimte in ons pand en
knappen daar fietsen op. De samenwerking is tweeledig: als wij een fiets over hebben die opgeknapt moet worden,
krijgen zij die. Als Fietsplan een nette fiets overheeft, kunnen wij deze fiets in de winkel aanbieden. Wat we helaas wel
zien, is dat de instroom van fietsen lastig is. Hierbij kunnen we veel leren van bijvoorbeeld stichting de ARM, die een
samenwerking heeft met de gemeente. Op deze manier creëren ze een vaste instroom van fietsen. Daarnaast is bij ons
de afzet ook wat ingewikkelder. Wij zitten natuurlijk in een stad waarin bijvoorbeeld weinig studenten wonen ten opzichte
van Amsterdam of Utrecht.
Hoe zorgen jullie er dan toch voor dat jullie de winkel draaiende houden?
Het gaat tot nu toe nog goed met de aanvoer die we hebben. Vaak zijn er bepaalde producten waar een overschot van is,
zoals kinderfietsen, maar ook producten die ondervertegenwoordigd zijn, zoals bijvoorbeeld herenfietsen. Dat is in onze
business altijd zo; je bent afhankelijk van de producten die je binnen krijgt. We zouden in de nabije toekomst graag willen
kijken naar standaardproducten die we willen maken in de Groene Loods.
Accenture, de BKN, Se.Lab en kringloopwinkel La Poubelle hebben een aantal maanden geleden op dit gebied
samengewerkt. Tijdens dit project zijn meubels uit elkaar gehaald die niet geschikt zijn voor verkoop. Vervolgens
worden deze meubels verwerkt tot planken van ongeveer 4 bij 60 centimeter. Met die planken maken ze dan
nieuwe producten zoals tafelbladen, dienbladen of hobbelpaarden; echt heel erg leuk!
Dat klinkt inderdaad als een goed initiatief! Uiteindelijk moet een product ontstaan waar je je handtekening op kan zetten
en wat in series geproduceerd kan worden, zonder dat je als winkel afhankelijk bent van wat binnen wordt gebracht.
Dank voor de inzichten! Leuk om te horen wat jullie allemaal doen op het gebied van de wens van de klant en
vrijwilligers, maar daarbij de commerciële doelstellingen niet uit het oog verliezen! Heb je nog tips voor de lezer
met betrekking tot het opzetten van een “Good Practice”?
Het is vooral belangrijk goed de afspraken vast te leggen voorafgaand aan het zaken doen met een andere partij. Indien
er geen goede afspraken zijn gemaakt, kan je daar later spijt van krijgen. Het blijft natuurlijk veel ondernemen, durven en
proberen, maar uiteraard is een gematigd risico een doel op zich.

‘’WELKE PRODUCTGROEP VINDT
U HET MEEST INTERESSANT?’’
Boeken
Platen
Films
14%

Curiosa &
Klein
huisraad
36%

1

2

3

Kleding
22%

4

Elektronica
Bruin-/
Witgoed
6%

5

Meubels
10%

6

Overig
9%

7

Speelgoed
3%

‘WAT ZIJN HOOFDZAKELIJK DE REDENEN OM
NAAR EEN KRINGLOOPWINKEL TE GAAN?’’

Kopen & inleveren
van producten
41%

Kopen van
producten
39%
Inleveren van
producten
8%
Andere redenen
13%

“WAT ZIJN DE SPECIFIEKE
REDENEN OM WEL NAAR
EEN KRINGLOOPWINKEL
TE GAAN?”

Locatie

Productaanbod

22%

30%

Prijs
24%

Locatie
18%

“WAT ZIJN REDENEN OM NIET
NAAR EEN KRINGLOOPWINKEL
TE GAAN?”

Sfeer
18%

Overig

Sfeer
11%

Geen reden

Openingstijden

Prijs

Overig

19%

18%

9%

3%

2%

Productaanbod
16%

Openingstijden
6%

Netheid winkel & producten
3%

▪ De voornaamste reden om naar een kringloopwinkel te gaan is nog
steeds om producten te kopen of om producten in te leveren.
Echter, veel mensen gaan ook vanuit een sociaal of
maatschappelijk perspectief naar een winkel. Probeer hier op in te
spelen om zodoende meer (potentiële) klanten in de winkel te krijgen.
▪ Productaanbod, sfeer, klantvriendelijkheid en netheid weegt bij
klanten voor meer de helft mee om naar een winkel te komen. Deze
factoren kunnen relatief makkelijk beïnvloed worden door actief bezig
te zijn met de winkelpresentatie. Probeer met collecties in te spelen
op seizoenen, feestdagen of andere thema’s, waardoor klanten het
idee krijgen dat er een hoge omloopsnelheid van het
productaanbod is en er altijd wel iets leuks te vinden is.
▪ Probeer de (potentiële) klanten hiervan op de hoogte te brengen via
(sociale) media kanalen en zorg ervoor dat het de klant stimuleert om
naar de winkel te gaan. Doe dit bijvoorbeeld met een nieuwsbrief, een
leuke actie of een simpele post met een foto!
▪ Meet het effect van de initiatieven: hoeveel mensen bekijken een
sociale media post? Wat zijn de reacties op een vernieuwde
winkelpresentatie? Genereert het meer omzet? Meet de resultaten,
stuur zo nodig bij en probeer de “sweet-spot” te vinden die voor jullie
werkt!

“BRENGT U WEL EENS PRODUCTEN NAAR DE
KRINGLOOPWINKEL?’’
HOE VAAK?

WAAROM?

87%
geeft aan producten
naar een kringloopwinkel te brengen

13%

Slechts
geeft aan nooit
producten in te
leveren

WAT?

42%
Brengt 1 tot 2 keer per
jaar producten
Brengt 1
keer per
maand

25%
6% 18%
meerdere
keren per
maand

1 keer per
twee jaar

De belangrijkste factor
waarom mensen producten
naar een kringloop winkel
brengen is de circulaire
gedachte, gevolgd door
het gemak van inleveren
en het in stand houden
van sociale werkplekken

De belangrijkste productgroepen
zijn kleding, kleingoed/curiosa,
speelgoed, meubels en
elektronische apparaten

“WAAR HEEFT U BEHOEFTE AAN
IN DE KRINGLOOPWINKEL?’’
Reparatiecafé

27%

Horeca gelegenheid

13%

Creatief atelier

11%

Workshops

9%

Fietsenwerkplaats

8%

Naaiatelier

7%

Nieuwe productgroepen

6%

Werk/leerplek

5%

Ontmoetingsplek

3%

Overig
Tuin

3%
2%

Houtwerkplaats

1%

Vraag/aanbod hoek

1%

(Online) advertenties

1%

Buurt ondersteuning

1%

Webshop

1%

Kapsalon

1%

Schoenmaker

1%

Haal/brengservice

1%

▪ De sociale initiatieven zoals de fietsenwerkplaats,
horecagelegenheid of reparatiecafé, wordt
verschillend geïnterpreteerd. Veel respondenten
zien het als een “service” waar ze geholpen
kunnen worden met het vervullen van een
behoefte.
▪ Veel respondenten zien het ook als een plek
waarin zij zelf actief bezig kunnen. Bijvoorbeeld
om zelf iets in elkaar knutselen onder
begeleiding, om hulp krijgen bij het maken van
een houten bankje of om naar toe kunnen gaan
om iets te leren, bijvoorbeeld computerles.
▪ Andere noemenswaardige initiatieven:
boekbinderij, koopavond, (re-)integratie hulp,
sociale zorg / dagbesteding, voorlichting op het
gebied van duurzaamheid / recyclen.
▪ Over het opzetten van zogenoemde “Good
Practices” hebben de BKN, Se.Lab en Accenture
veel ontwikkeld. Deze kunnen gevonden worden
via het intranet van de BKN.

WIE?
Robbert Van Walsum

Stichting De Kringloper

WAT?
De Fietsenwerkplaats in
detail

WAAR?
Borchwerf 35C | 4704RG
Roosendaal

Via Leonie Reinders werden wij getipt over het feit dat jullie een fietsenwerkplaats hebben opgezet. Zou je
kunnen vertellen hoe jullie hier bij zijn gekomen en hoe dit balletje is gaan rollen?
Twee jaar geleden kregen we de kans om samen met gemeente Halderberge een nieuwe locatie te openen. Voor
de lokale minima vestigden we naast een fietsenwerkplaats ook een ICT-werkplaats en een kledingbeurs. Het was
een mooi initiatief waarbij de deelnemers, vanuit de participatiewet, zich konden aanmelden voor een re-integratie
plek of participatieplek binnen de eigen gemeente.
Sinds wanneer zijn jullie begonnen met het opzetten en zou je kunnen vertellen hoe dat in de loop der tijd
is gegroeid?
Bij De Kringloper hebben we eigenlijk altijd wel een fietsenwerkplaats gehad, zij het een wat kleinere dan het nu is.
Op een nieuwe locatie moet het proces en de inrichting weer samenvallen met de mogelijkheden van het pand.
Daar hebben we binnen De Kringloper vooraf goed over nagedacht en we hebben een werkbare lay-out gemaakt.
Hoe kijken jullie terug op deze periode en waar zijn jullie tegenaan gelopen tijdens het opzetten?
De verhuizing van zo’n locatie heeft natuurlijk veel voeten in de aarde, zeker ook voor de medewerkers. Het
verlaten van de oude werkplek was voor een aantal medewerkers natuurlijk best lastig. We hebben het hier vaak
met ze over gehad en hen ook betrokken bij het realiseren van de eigen nieuwe werkplek. Uiteindelijk viel het
gelukkig erg mee om het beoogde doel te realiseren.

Hoe zorgen jullie voor de juiste bezetting en aansturing op de werkplaats?
De basis binnen De Kringloper wordt gevormd door onze reguliere arbeidskrachten. Daaromheen hebben we een
schil van Sociale Werkvoorziening-gedetacheerden en deelnemers binnen de participatietrajecten. Gerepareerde
fietsen en de ICT-producten worden weer verkocht via de winkels van De Kringloper en hiermee worden de kosten
gedekt. Hergebruik werkt echt en zorgt voor echt werk!
Lees verder op de volgende pagina voor het vervolg

FACTS
▪ Fietsenwerkplaats
▪
▪
▪
▪

ICT werkplaats
Kledingbeurs
81 werknemers
112 vrijwilligers

Hoe ziet het kostenplaatje van de fietsenwerkplaats eruit?
Er is natuurlijk ruimte nodig en dit is, naast arbeid, een van de grootste kostenposten. Onze
fietsen krijgen vaak nieuwe banden, een bel, goede verlichting en een nieuw zadel. Deze
gemaakte kosten verrekenen we gewoon in de vraagprijs. Momenteel is de vraag groter dan
het aanbod, dus we zijn nog op zoek naar een extra fietsenmaker!
Hebben jullie ook nog andere initiatieven binnen jullie winkel opgezet en hoe dragen
die mee aan jullie maatschappelijke doelstellingen?
Jazeker! We hebben een aantal mooie samenwerkingen met sociale partners waarbij De
Kringloper in het werk voorziet. Deelnemers komen dan, soms samen met hun begeleiders,
dit werk oppakken in de vorm van een dagbesteding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taken in
de koffiecorner of in de demontage-werkplaats.
Wat zijn jullie komende doelstellingen met de winkel?
Wij hebben onze klanten (en onszelf) de laatste tijd gevraagd of een ‘offline’ winkel wel
voldoende zou zijn. Waarom zou je naar een winkel komen als alles online kan worden
gekocht? Gelukkig blijkt winkelen in een kringloopwinkel toch elke keer een unieke ervaring te
zijn en daarom komen klanten keer op keer terug. Daarnaast merken we dat veel klanten niet
alleen komen om producten te kopen. Vaak willen onze klanten lekker snuffelen of een
gezellig praatje maken. We houden hiermee rekening door te werken met verschillende
winkelthema’s en verrassende presentaties.
Als je een laatste tip zou mogen meegeven aan ondernemers/winkels die twijfelen over
het opzetten van een ‘Good Practice’ of nieuw verkoopkanaal, wat zou dat dan zijn?
Ik zou vooral willen aanraden om eens bij collega kringloopbedrijven te gaan kijken. Er zijn
zoveel mooie kringloopwinkels en goede initiatieven. Bij De Kringloper is iedereen in ieder
geval welkom!

DE TOEKOMST VAN
RETAIL IS DICHTERBIJ
DAN JE DENKT!
GEÏNTERESSEERD IN HOE DE
TECHNOLOGIE VISIE VOOR RETAIL ERUIT
ZIET VOLGENS ACCENTURE?
LEES HET HIER
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Over Accenture
Accenture is een toonaangevend wereldwijd professioneel dienstverlenend bedrijf en biedt een breed scala aan diensten en oplossingen op het
gebied van strategie, consulting, digital, technologie en operations. Accenture combineert ongeëvenaarde ervaring en gespecialiseerde
vaardigheden in meer dan 40 sectoren en alle zakelijke functies op het snijvlak van business en technologie, om klanten te helpen hun
bedrijfsresultaten te verbeteren en duurzame waarde te creëren voor hun stakeholders. Met 477.000 mensen die klanten in meer dan 120 landen
bedienen, stimuleert Accenture innovatie om de manier waarop de wereld werkt en leeft te verbeteren.

Over Se.Lab
Social Enterprise Lab (Se.lab) richt zich op het versnellen van sociale innovatie. Wij geloven dat ondernemers die hun innovatiekracht inzetten
om duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te realiseren, een belangrijke plek verdienen in onze samenleving. Deze sociaal
ondernemers zitten zich in voor vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en milieu. Dit doen we binnen diverse
programma’s waarin zoveel mogelijk samen met (sociaal) ondernemers, het bedrijfsleven, branche-gerichte en kennisorganisaties en het
onderwijs wordt samengewerkt.

