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1. Inleiding
Het jaarlijkse benchmark onderzoek brengt de cijfers van kringloopbedrijven in kaart. De leden van de
Branchevereniging Kringloopbedrijven (BKN) maken het gezamenlijk mogelijk om een representatief
beeld te schetsen van de ontwikkelingen in de kringloopbranche door hun cijfers met ons te delen.
Hierdoor is de branchevereniging in staat de bijdrage van de kringloopbedrijven aan de circulaire
economie en de inclusieve samenleving te duiden. Dit stelt de BKN en de kringloopbedrijven in staat
de belangen van de branche te behartigen en in te spelen op actuele ontwikkelingen.
Niet alleen de BKN en haar leden hebben baat bij dit onderzoek. Ook overheid, media en andere
stakeholders zijn geïnteresseerd in de jaarlijkse resultaten. BKN deelt daarnaast regelmatig
informatie met stakeholders en werkt mee aan projecten en onderzoeken, waarbij gebruikt gemaakt
kan worden van de opgedane kennis uit dit jaarlijkse onderzoek.

1.1

Leeswijzer

Voor u ligt het algemene hoofdrapport van het BKN Benchmark onderzoek over 2020. Dit rapport
wordt beschikbaar gesteld aan alle leden en belanghebbenden. Aanvullend ontvangen de
organisaties die voldoende data hebben aangeleverd twee individuele bijlagen, waarin de organisatie
feitelijk gebenchmarkt wordt. Vanwege de vertrouwelijkheid van die informatie worden die
uitsluitend digitaal verspreid aan de betreffende organisaties.
De factsheet aan het begin van het hoofdrapport biedt een duidelijk overzicht van de belangrijkste
bevindingen. Deze factsheet is ook beschikbaar voor leden om te gebruiken voor het presenteren van
eigen resultaten.
Het hoofdrapport is opgedeeld in drie thema’s; ‘mens’, ‘milieu’ en ‘markt’. De thema’s zijn conform de
doelstellingen van de BKN aangesloten kringloopbedrijven. Elk thema wordt in de ‘highlights’ kort
ingeleid met de belangrijkste bevindingen. Hierna volgt een uitgebreide analyse van de resultaten
van het desbetreffende thema.
Het thema ‘mens’ bespreekt de meest recente ontwikkelingen in de branche op het gebied van
personeel. Op twee manieren wordt de sociale bijdrage (social return) in beeld gebracht, namelijk via
de PSO-methode en de ‘bouwblokkenmethode’.
In het thema ‘milieu’ wordt onderzocht hoeveel kilo’s goederen het kringloopbedrijf heeft ingezameld
en hoe die zijn verwerkt. Dit jaar zoomden we ook voor het eerst in op de verwerking per
productcategorie. Uiteindelijk maken we een schatting van hoeveel CO2 uitstoot er bespaard is
gebleven door de inspanningen van de kringlooporganisaties.
Als laatst komt het thema ‘markt’ aan bod, waarin we o.a. bekijken hoe de totale inkomsten en de
winkelomzetten zijn opgebouwd, wat het totale aantal klanten en de gemiddelde klantbesteding
was, en waar de kosten gemiddeld uit bestaan.

1.2

Response

Met een responsepercentage van 90% is het gelukt om het record-responsepercentage van vorig jaar
te evenaren. Dit betekent dat 90% van de kringloopwinkels cijfers hebben aangeleverd. Maar liefst
50 van de 57 leden hebben meegedaan aan het benchmark-onderzoek, die samen 212 winkels
representeren. In vergelijking met 2019 is het thema ‘Mens’ dit jaar beter ingevuld en zijn de thema’s
‘Milieu’ en ‘Markt’ wat minder compleet.
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1.3

Winkeloppervlakte kringloopwinkels

De winkeloppervlakte is gedefinieerd als de winkelruimte waar klanten kunnen komen, inclusief
gangpaden, entree en kassa. Dit is een belangrijk gegeven om de resultaten onderling te kunnen
vergelijken. In figuur 1 is de verdeling weergegeven van de winkels naar hun winkeloppervlakte.

Verdeling winkeloppervlakte
20
12%

28
16%

<500m2
500-999m2
47
27%

32
18%

1000-1499m2
1500-1999m2
>2000m2

46
27%

Figuur 1: Verdeling van de winkeloppervlakte. Het bovenste getal in elk punt geeft aan om hoeveel winkels in
die categorie het gaat, en het onderste getal hoeveel procent van alle winkels dit is.

In 2020 is de gemiddelde winkeloppervlakte 1330 m 2, berekend op basis van 172 winkels. De
kleinste winkel is 75m2, en de grootste dit jaar 4194 m2.
In 2019 was de gemiddelde winkeloppervlakte 1190 m2. We zien al jaren een stijgende trend,
aangezien de meeste nieuwe vestigingen die geopend worden tot de grotere winkels behoren.
Echter, het kan niet anders dan dat deze flinke toename van het gemiddelde winkeloppervlakte mede
veroorzaakt wordt doordat de steekproef niet geheel gelijk is aan die van 2019.

1.4

Sluiting door lockdowns

In 2019 ondervonden veel winkels de gevolgen van de coronapandemie. Dit leidde tot vrijwillige
winkelsluitingen in het voorjaar en gedwongen winkelsluitingen in december.
De gemiddelde sluitingstijd van de winkels is 7 weken. Er is veel spreiding op de periode van sluiting.
Bijna de helft van de winkels is slechts 2 of 3 weken dicht geweest, terwijl een kwart van de winkels
zelfs langer dan 8 weken dicht was. Ook de inzameling van kringloopwinkels is voor kortere of
langere tijd opgeschort. In vergelijking met de sluitingsperiode van de winkels, is de inzameling
gemiddeld iets minder lang dicht geweest, namelijk 5 weken.
Daarnaast zijn er lange periodes geweest waarbij de winkel en inzameling alleen beperkt open was,
of met een streng maximum aantal bezoekers. In hoeverre deze inperkingen van invloed zijn geweest
op de cijfers van de kringloopbranche, komt in dit rapport aan de orde.
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2. Mens
Een van de belangrijkste doelstellingen van kringloopwinkels is het creëren van werkgelegenheid
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk worden enkele aspecten van de
werkgelegenheid bij de bij BKN aangesloten kringloopbedrijven uitgelicht. Jaarlijks onderzoeken we
hoeveel mensen er werkzaam zijn, welke mensen er werkzaam zijn en hoeveel uur ze werken. De
mate van sociaal ondernemen drukken we uit aan de hand van een fictieve PSO-score.
PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en is een door het onderzoeksinstituut TNO
ontwikkeld algemeen erkend instrument voor het weergeven van social return. De classificering van
de vragenlijst die wij voor dit onderzoek hebben gebruikt, is in lijn met de PSO-methodiek, maar niet
volledig identiek. PSO meet welke organisaties meer dan gemiddeld bijdragen aan de
werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Er zijn verschillende stadia,
oplopend van de intentie om socialer te ondernemen (Aspirant-status) tot het niveau van koploper
(trede 3), of zelfs kunnen meedingen naar voorbehouden opdrachten via de 30+ aanbestedingswet.
PSO is voor organisaties een hulpmiddel om zichzelf te onderscheiden (zie www.pso-nederland.nl).
Enkele leden van BKN zijn PSO-gecertificeerd en hebben de hoogste trede op de PSO-ladder bereikt
(30+). PSO is zeker niet de enige methode voor het besteden van aandacht aan sociaal ondernemen,
maar wordt door overheden als objectief gezien. Daarnaast sluit het goed aan op de informatie die bij
de BKN leden reeds beschikbaar is.
Een andere methode voor het bepalen van de social return is de ‘bouwblokkenmethode’. De
bouwblokkenmethode waardeert de social return in euro’s en gebruikt in grote lijnen dezelfde
classificaties als PSO en kan daarom ook voor de kringloop gebruikt worden. De social return wordt
bij deze methode uitgedrukt in een bedrag, de zogenaamde ‘inspanningswaarde’.

2.1

Highlights

Het totaal aantal mensen dat in 2020 werkzaam is bij de 212 BKN aangesloten kringloopwinkels is
geschat op 11.435 mensen. Dit zijn er gemiddeld 216 per organisatie, en 54 per winkel. Ten opzichte
van 2019 is het personeelsbestand 5% groter. Het totaal aantal fte’s wordt dit jaar geschat op 4.991.
Met deze cijfers kunnen we constateren dat de coronacrisis uiteindelijk van geringe invloed is
geweest op het personeelsbestand.
De meest opvallende observatie wat betreft het personeel, is de sterke stijging van 27% van het
aantal medewerkers in de PSO-doelgroep. Verder is het aantal vrijwilligers met 5% gedaald, maar
zien we tegelijkertijd wél een stijging in het aantal fte’s van deze groep.
De volledige personeelsverdeling zag er in 2020 als volgt uit: 17% regulier, 36% PSO-doelgroep
(incl. stage- en werkervaringsplekken), 36% vrijwilligers en 11% overig.
Om de mate van sociaal ondernemen te meten, gebruiken we de PSO-methode. We bepaalden dat
minstens 34 organisaties de hoogste trede (trede 3) uit op de PSO-ladder. Collectief gezien hebben
de BKN leden een fictieve PSO-score van 54%. Dit percentage geeft een indicatie van het aantal
medewerkers uit de PSO-doelgroep, t.o.v. het totaal aantal medewerkers (vrijwilligers worden
daarbij buiten beschouwing gelaten).
Naast PSO, is gebruik gemaakt van de ‘bouwblokkenmethode’ om de mate van social return in kaart
te brengen. Bij de bouwblokkenmethode wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde
‘inspanningswaarde’. Dit kan worden gezien als de fictieve waarde van de inspanning die bedrijven
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moeten uitoefenen om een doelgroep aan betaald werk te helpen. Deze wordt voor de BKN leden
geschat op €69.273.000 in 2020.

2.2

Medewerkers

2.2.1 Personeelsverdeling
In 2020 is het totaal aantal mensen dat werkzaam is bij een BKN aangesloten kringlooporganisatie
geschat op 11.435 mensen. Dit geeft een gemiddelde van 216 medewerkers per organisatie, en 54
per kringloopwinkel.
In 2019 werd het totale personeelsbestand geschat op 10.881 mensen. Dit betekent dat het aantal
medewerkers het afgelopen jaar met 5% gestegen zou zijn. Als we dit nagaan bij de
kringlooporganisaties die voor beide jaren hun personeelscijfers hebben opgegeven, nemen we een
gelijke stijging waar. Het is de kringlooporganisaties kennelijk gelukt is om tijdens het eerste jaar van
de coronacrisis de werkgelegenheid te behouden. Hiermee ontstaat het algemene beeld dat de
coronacrisis uiteindelijk van geringe invloed is geweest op het personeelsbestand.
Het totaal aantal fte’s van 43 bedrijven (goed voor 171 winkels) telt in 2020 op tot 4.026.
Geëxtrapoleerd naar alle 212 winkels, wordt het totaal geschat op 4.991.

11.435 mensen
werkten samen

4.026 fte

Het personeel wordt in 4 categorieën opgedeeld: regulier, PSO-doelgroep, vrijwilligers en overig. In
figuur 2 is de huidige verdeling weergegeven van het aantal medewerkers en het aantal fte’s in deze
categorieën.

Personeelsverdeling
43%

36%

36%

26%

25%

17%
11%
5%

Regulier

PSO-doelgroep

Vrijwilliger

aantal medewerkers

Overig

fte

Figuur 2: Personeelsverdeling van het aantal personen en fte’s (percentage van het totaal).
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De PSO-doelgroep beslaat met 36% duidelijk een groot deel van de kringloopmedewerkers, en komt
wat het aantal fte betreft zelfs op 43% uit. Daarnaast zijn de vrijwilligers een erg belangrijke groep:
zij verzetten een kwart van het werk. De groep van het reguliere personeel beslaat nog eens een
kwart van de uren.
Voor het aantal medewerkers zien we binnen de groepen de volgende veranderingen t.o.v. 2019:
regulier is zo goed als gelijk gebleven (+2%), de PSO-doelgroep (inclusief stage- en
werkervaringsplekken) is sterk gestegen (+20%), vrijwilligers zijn lichtelijk gedaald (-5%), en de het
aantal medewerkers dat is ingedeeld bij overig is gestegen (+15%).
2.2.2 Reguliere medewerkers
Onder reguliere medewerkers categoriseren wij medewerkers op de loonlijst, die niet tot de PSOdoelgroep behoren. De reguliere medewerkers worden vervolgens uitgesplitst in 4 subcategorieën:
met arbeidscontract, op detacheringsbasis, uitzendkrachten en o.b.v. andere vormen van flexibele
contracten.
Geëxtrapoleerd naar het volledige ledenbestand wordt het totaal aantal reguliere medewerkers
geschat op 1.920. Hiervan heeft 91% een vast contract. Dit is een vergelijkbaar resultaat met 2019.
2.2.3 Medewerkers behorend tot de PSO-doelgroep
Het totaal aantal PSO-medewerkers van alle leden wordt geschat op 4.181 mensen. Dit betreft ook
de stage- en werkervaringsplekken, die we in eerdere jaren nog als een aparte categorie
behandelden. In 2019 waren er geschat in totaal 3.487 medewerkers uit de PSO-doelgroep. We zien
hier dus een sterke stijging van 20%. Als we alleen de organisaties bekijken die voor beide jaren
cijfers over de PSO-doelgroep hebben aangeleverd, berekenen we zelfs een stijging van 27%.

4.181 PSO-medewerkers
20% meer dan in 2019

In figuur 3 ziet u de huidige verdeling van de PSO-doelgroep medewerkers. Ten opzichte van 2019, is
het aandeel van de groep ‘SW-geïndiceerd’ wat gedaald, en de groep ‘Participatiewet zonder
loonkostensubsidie’ gestegen. Ook de categorie ‘WW’ is sterk gegroeid. Er werden minder personen
bij de categorie ‘Overig ingeschreven’ ingedeeld. De groep ‘stage- en werkervaringsplekken’ steeg
vorig jaar al met 20%, en is in 2020 opnieuw met 20% sterk toegenomen. Ook binnen de groep van
de bedrijven die voor beide jaren cijfers aanleverden, zien we een stijging van 18%. We kunnen hiermee
dus met zekerheid stellen dat er sprake is van een snel toenemende aantal stage- en
werkervaringsplekken in de kringloopbranche. Voor de groep ‘Jonggehandicapten die met een
voorziening het WML kunnen verdienen’ en ‘Doelgroepstatus verloren in de afgelopen 2 jaar’ zijn
respectievelijk slechts 4 en 0 personen opgegeven. Deze groepen worden dus niet meegenomen in de
verdere analyse.
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Aantal personen in PSO-categorieën
0
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400
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800
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25%

Participatiewet zonder loonkostensubsidie*

27%

Participatiewet met loonkostensubsidie**

13%

WAO/WIA/Waz

6%
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WIW-/ID-baan

1000

4%
1%

Overig ingeschreven in doelgroepregister

3%

Stage- en werkervaringsplekken

17%

Figuur 3: Het aantal mensen in een PSO-doelgroep, voor de hele branche (geëxtrapoleerd). De percentages geven
aan welk aandeel elke categorie heeft in het totaal.
*Bij de groep Participatiewet zonder loonkostensubsidie horen ook de groepen Wwb, IOAW en IOAZ.
**Bij de groep Participatiewet met loonkostensubsidie hoort ook de groep Wwb

We hebben net als vorig jaar weer voor alle PSO-doelgroepen een gemiddeld aantal fte per
organisatie uitgerekend, zie tabel 1. Wat betreft het aantal fte blijven de SW-geïndiceerde duidelijk
het grootst. Er is hierbij echter wel een verandering doorgevoerd in de berekening ten opzichte van
de vorige benchmark1, waardoor nu een nauwkeuriger gemiddelde bepaald kan worden. Hierdoor
komen de gemiddeldes lager uit dan voorgaande jaren.
Tabel 1: Gemiddelde aantal fte’s per PSO-doelgroep.

PSO-doelgroep
SW-geïndiceerd
Participatiewet zonder loonkosten
Participatiewet met loonkosten
WAO/WIA/Waz
WAJONG
WW
WIW/ID-baan
Overig ingeschreven in doelgroepregister
Stage- en werkervaringsplekken

fte
15,7
9,4
8,5
1,6
3
1,6
0,3
1,1
5,5

Het komt vaak voor dat organisaties voor sommige PSO-doelgroepen wel een aantal fte’s opgeven, en velden
voor andere doelgroepen juist leeglaten. Als de optelsom van de fte’s wel optelt tot het totaal fte’s voor de
PSO-doelgroep, valt het aan te nemen dat de kringlooporganisatie geen medewerkers heeft voor de velden die
zijn leeggelaten, en hier dus eigenlijk nullen hadden moeten staan. Om deze reden hebben we dit jaar in die
gevallen de lege velden met een ‘0’ aangevuld. Voor de organisaties die voor geen enkele PSO-doelgroep iets
hebben ingevuld hebben we dit niet gedaan, en alle velden dus wel leeggelaten. Met deze nieuwe methode
komt het gemiddelde nu een stuk lager uit. De cijfers uit 2019 en eerder moeten geïnterpreteerd worden als het
gemiddelde aantal fte’s per doelgroep voor alleen die bedrijven waar medewerkers uit de betreffende doelgroep
werkzaam zijn.

1
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2.2.4 Vrijwilligers
In 2020 is het aandeel vrijwilligers gedaald van 40% naar 36%. Hiermee zijn zij wel nog steeds de
grootste groep binnen het medewerkersbestand van de kringloopbedrijven. Naar schatting zijn er in
totaal 4.180 vrijwilligers werkzaam. Dit zijn 200 minder mensen dan in 2019, en daarmee zien we
een daling van 5%. Omgerekend zijn er gemiddeld 79 vrijwilligers per kringloopbedrijf actief.
Verrassend genoeg is het totaal aantal fte’s door vrijwilligers wel gestegen, met ongeveer 9%. Dit
betekent dat het aantal uur dat een vrijwilliger gemiddeld werkt ook is gestegen. We vermoeden dat
een deel van de mensen zelf heeft aangegeven liever thuis te blijven. Het vrijwilligersbestand
bestaat namelijk voor een groot deel uit mensen die door hun leeftijd in de kwetsbare groep voor
corona vallen. Deze uren zijn dan opgevangen doordat jongere en minder kwetsbare vrijwilligers
meer zijn gaan werken.
2.2.5 Overig
Onder de categorie overig vallen onder andere dagbestedingsplekken, reguliere stages en
taakgestraften. Het aandeel van de overige medewerkers is gelijk gebleven op 11%.

2.3

Doorstroom en uitval

2.3.1 Doorstroom
Kenmerkend voor veel kringloopbedrijven is dat zij gericht zijn op de doorstroom van mensen. Binnen
het bedrijf worden mensen voorbereid en opgeleid voor het uitoefenen van een reguliere functie. Dit
kan binnen het kringloopbedrijf zijn, maar ook elders.

16 personen
waarvan

stroomden gemiddeld door per organisatie

4 binnen eigen organisatie en 12 naar een andere organisatie

Doorstromers komen uit de groep PSO-medewerkers en vrijwilligers2. Van deze groepen stroomden
er in 2020 8,6% personen door, t.o.v. 9,6% in 2019. Dit komt neer op gemiddeld 16 personen per
organisatie, waarvan 4 mensen binnen de eigen organisatie doorstroomden, en 12 naar een andere
organisatie. Verhoudingsgewijs is dit t.o.v. 2019 iets meer externe doorstroom, en minder interne
doorstroom.
2.3.2 Uitval
Uitval houdt in dat een medewerker de organisatie verlaat zonder nieuw dienstverband of studie. Er
is een sterk dalende trend zichtbaar in deze cijfers. Het aantal medewerkers dat uitviel voor de
afgelopen 3 jaren was: 1215 (2018), 833 (2019) en 539 (2020). Het gemiddelde per organisatie
kwam in 2020 neer op 14 mensen.
Als we verder inzoomen op deze cijfers, zien we dat de grote getallen van 2018 en 2019 voor zo’n
70% voortkwamen uit de cijfers van 3 organisaties. Deze organisaties hebben allemaal een veel
lager aantal uitgevallen personen opgegeven voor 2020. Als we naar de cijfers kijken waarbij deze
uitschieters zijn weggelaten, zien we ook nog steeds een dalende trend. Hiermee kunnen we

Met doorstroom bedoelen we iemand die van begeleid werken, vrijwilligerswerk of een stage- of
werkervaringsplek naar een regulier arbeidscontract of een nieuwe opleiding gaat. In het geval van
vrijwilligerswerk/stage- of werkervaringsplek valt ook de overstap naar begeleid werken onder doorstroom.

2
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uitsluiten dat de ontwikkeling in de cijfers slechts door een klein aantal organisaties bepaald wordt,
en dus met zekerheid stellen dat er steeds minder personeel uitvalt.

2.4

De PSO-score

De PSO is een door TNO ontwikkelde rekenmethodiek voor het meten van de sociale bijdrage van
ondernemingen. De PSO is uitgegroeid tot een landelijk erkende norm voor inclusief
ondernemerschap en werkgeverschap. Om deze reden gebruiken wij deze methode om de sociale
bijdrage van kringlooporganisaties in beeld te brengen.

34 organisaties

op PSO trede 3

en de gemiddelde PSO-score van alle organisaties is

54%

We hebben berekend dat ten minste 34 organisaties in aanmerking komen voor het ‘PSO trede 3’
predicaat. De gemiddelde PSO score voor alle organisaties bij elkaar ligt met 54% net iets lager dan
vorig jaar, toen was dat namelijk 57%.
Om een idee te geven van de betekenis van deze score: bij een bedrijfsgrootte van 50 medewerkers
(excl. vrijwilligers) wordt bij een PSO-score van 7% al aan trede 3 voldaan. Hoe groter het bedrijf,
hoe lager deze score hoeft te zijn om trede 3 te halen. Trede 3 betekent dat de organisatie bij de 10%
best presterende bedrijven hoort. We kunnen dus stellen dat de kringloopbranche een erg hoge
PSO-score heeft.

De PSO-score wordt globaal als volgt berekend: Het aantal fte van een PSO-doelgroep wordt
vermenigvuldigd met de weging (tussen 0 en 1) die PSO heeft toegekend aan de verschillende
soorten medewerkers uit de PSO-doelgroep. Zo telt een werknemer uit de WAO zwaarder mee
dan iemand die uit de WW komt. Hierna wordt deze score gedeeld door het aantal fte van alle
medewerkers van de betreffende organisatie. Uit deze berekening volgt een percentage. Dit
percentage wordt vervolgens langs de PSO-meetlat afhankelijk van bedrijfsgrootte gelegd, om
de mate (trede 1, trede 2 of trede 3) van sociale bijdrage te bepalen. Vrijwilligers en
arbeidsplaatsen voor taakgestraften worden voor de PSO-score volledig buiten beschouwing
gelaten, en tellen dus ook niet mee in het totaal aantal fte en de bedrijfsgrootte.
De formule is als volgt:
(Gewogen) FTE PSO-doelgroep/FTE totale personeelsbestand in peiljaar
De scores (zie bijlage 1 voor uw eigen score) betreffen indicatieve scores. Deze zijn niet met
dezelfde precisie en niet volgens exact dezelfde methode berekend als bij een officiële PSObeoordeling. Het resultaat van een eventuele PSO-audit kan dus afwijken van onze
beoordeling. De afbakening van de PSO-doelgroepen en weging van de sociale bijdrage is in
meer detail te bekijken via deze link.

Voor organisaties die een PSO-trede 3 score zouden behalen is het de moeite waard om ook te kijken
naar het PSO 30+ certificaat. Hiermee kunnen kringloopbedrijven in aanmerking komen voor
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voorbehouden opdrachten in het kader van de Aanbestedingswet. We schatten in dat een groot deel
van de bij BKN aangesloten kringlooporganisaties hiervoor in beginsel in aanmerking komt. Er moet
dan nog wel aan de kwalitatieve doelstellingen van het 30+ certificaat worden voldaan. Meer
informatie hierover is te vinden op de website van PSO.

2.5

De bouwblokkenmethode

Naast PSO is er een tweede methode die we gebruiken voor het meten van de sociale bijdrage van
ondernemingen, ook wel de social return genoemd: de ‘bouwblokkenmethode’. Cruciaal bij deze
methode is het begrip ‘inspanningswaarde’. Elke doelgroep heeft een aparte inspanningswaarde, die
weerspiegelt hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is, in de vorm van hoeveel inspanning er door
een organisatie gemiddeld moet worden gedaan, om iemand uit die doelgroep aan betaald werk te
helpen. In het kader hieronder staat de volledige berekening beschreven, en tabel 2 op de volgende
pagina geeft een overzicht van de inspanningswaardes per doelgroep.
De bouwblokkenmethode wordt veelal door gemeenten ingezet bij aanbestedingen. Bij
overheidsopdrachten kan bij een aanbesteding een bepaalde minimale inspanningswaarde gevraagd
worden. Vaak is dit een percentage van de totale aanbestedingssom. Net als bij de PSO methode
tellen vrijwilligers niet mee in de berekening.
De bouwblokkenmethode wordt weliswaar in elke gemeente op een iets andere manier ingevuld,
maar de verschillen zijn gering. Wij hebben de rekenmethodiek van de gemeente Utrecht gebruikt om
een fictieve inspanningswaarde te berekenen. We gebruiken dit voorbeeld omdat deze ook op de
website van PIANOO (het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische
Zaken) wordt gebruikt.

De bouwblokkenmethode meet de social return aan de hand van een inspanningswaarde. De
inspanningswaarde is niet gebonden aan uitgaven (bv. Loon of uitkeringen), maar aan de
afstand van een doelgroep tot de arbeidsmarkt en de inzet van het bedrijf om die doelgroep
aan betaald werk te helpen. De inspanningswaarde is per doelgroep verschillend en wordt
uitgedrukt in euro’s. De waarde die aan elke doelgroep wordt gegeven is op basis van een 36urige werkweek, oftewel 0,95 FTE. Tabel 2 geeft een overzicht van de inspanningswaardes per
doelgroep. Voor het gemak gaan wij er met onze fictieve berekening van uit dat één FTE gelijk
staat aan een 36-urige werkweek. De inspanningswaarde wordt vermenigvuldigd met het
aantal FTE per doelgroep. Het uiteindelijke bedrag is de social return uitgedrukt in monetaire
waarde.
De formule is als volgt:
Inspanningswaarde (€) doelgroep × Aantal FTE doelgroep
De door ons berekende inspanningswaarde is slechts een indicatie en komt niet geheel overeen
met een officiële berekening van de social return. Bovendien kan de berekening dus per
gemeente (iets) verschillen. De doelgroepen die door BKN in beeld gebracht zijn komen in
hoofdlijnen overeen met de doelgroepen binnen de bouwblokkenmethode. Meer informatie
over de bouwblokkenmethode kunt u vinden op de site van de Gemeente Utrecht.
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Tabel 2: Inspanningswaarde 1 fte, per doelgroep

Doelgroep

Inspanningswaarde 1 fte

Participatiewet
Banenafspraak

€ 40.000
€ 50.000

3

BOL/BBL niveau 2,3,4

4

€ 27.500

WIA/WAO

€ 40.000

WW

€ 20.000

Praktijkleerplaats (voortgezet) speciaal onderwijs

€ 35.000

€69,3 miljoen
De totale geschatte inspanningswaarde (social return) van de BKN leden bedraagt €69,3 miljoen. De
doelgroep Banenafspraak levert daarin de grootste bijdrage (€37.284.000).

Onder ‘Banenafspraak’ vallen de volgende 6 groepen: SW-geïndiceerd, WAJONG, WIW/ID-baan,
Jonggehandicapten die met een voorziening WML kunnen verdienen, VSO/PRO met inschrijving in
doelgroepregister en overig ingeschreven in het doelgroepregister.

3

In de bouwblokkenmethode worden de doelgroepen BOL en BBL apart van elkaar gewaardeerd. Wij maken hier
echter geen onderscheid tussen in dit onderzoek. Daarom hebben we een gemiddelde inspanningswaarde van
beide groepen als uitgangspunt genomen (BBL: €35.000, BOL: €20.000) Aan de hand daarvan kon er een fictieve
inspanningswaarde worden bepaald (€27.500). We gaan er daarbij dus vanuit dat de BOL en BBL studenten in
ongeveer een gelijke verhouding bij de kringloopwinkels werken.

4
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3. Milieu
3.1

Highlights

Buiten de gemiddelde sluitingstijd van de inzameling van 5 weken, hebben inwoners de
kringloopwinkel ook in coronatijd veelvuldig weten te vinden. Het record van 2019 van 150 miljoen
kg aan goederen werd namelijk zo goed als geëvenaard. Dit geeft een gemiddelde van 705.000 kg
aan ingezamelde spullen per winkel.
Er werd dit jaar veel meer ingezameld via het innamepunt bij de winkel (61%), en minder via alle
andere inzamelmethodes. De kwaliteit van de ingezamelde spullen werd iets lager beoordeeld dan in
2019. Het gemiddelde cijfer dat hiervoor gegeven werd was een 6,9.
Als we kijken naar de verwerking, berekenen we het hoogste percentage ooit voor het aandeel
‘verkocht in de winkel’, namelijk 49%. De afgelopen jaren was in dit percentage reeds een stijgende
trend waarneembaar en die heeft zich schijnbaar doorgezet. Dit laat zien dat de kringloopbranche,
ondanks een iets lagere kwaliteit van ingezamelde spullen, in staat is een steeds hoger
milieurendement te behalen. De totale nuttige verwerking door hergebruik en recycling samen komt
uit op 83%.
Met de BKN CO2 tool is berekend dat door de 150 miljoen kg aan verwerkte goederen, 157 miljoen
kg CO2 uitstoot bespaard is gebleven. Dit staat gelijk aan de CO2 opnamecapaciteit van zo’n 86.000
voetbalvelden aan bos of het verwarmen van 63.000 woningen voor een jaar.

3.2

Inzameling

3.2.1

Ingezamelde goederen

149

miljoen kg

De totale inzameling wordt via extrapolatie geschat op 149,4 miljoen kilo. Dit geeft een gemiddelde
per winkel van 705.000, dat is nagenoeg hetzelfde als in 2019. Hoewel de inname voorzieningen
vanwege corona gedurende gemiddeld iets meer dan 5 weken dicht zijn geweest, komt de
inzameling in 2020 dus slechts 0,6 miljoen kilo lager uit dan in 2019. Hieruit kunnen we concluderen
dat inwoners de kringloopwinkel veelvuldig gevonden hebben om hun spullen aan te doneren. Dit is
geen verrassing, aangezien we vorig jaar al veel signalen kregen van grote drukte bij de inname
voorzieningen.
In figuur 4 is de verdeling van de inzameling over de verschillende productcategorieën weergegeven.
Deze is niet veel veranderd t.o.v. 2019. Het aandeel van meubels steeg met 3% en het aandeel van
wit- en bruingoed en elektra met 2%. Het aandeel kleingoed en curiosa is 2% kleiner.
De categorie fietsen is niet weergegeven in figuur 4 omdat die op minder dan 1% van het
totaalvolume uitkwam. De inzameling hiervan bedroeg 380.131 kilo. Dit is iets meer dan de helft
van de inzameling in 2019, en we concluderen dus dat er een stuk minder fietsen zijn gebracht het
afgelopen jaar. Ook de categorie hobby/doe-het-zelf artikelen is weggelaten omdat die minder dan
1% van het totaalvolume betrof.
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Verdeling inzameling, branche totaal
Kilogram (in miljoenen)
0
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Textiel

60

12%

Meubilair

17%

Boeken en platen

6%
2%

Wit/bruingoed, elektra
Computers, ICT

50

18%

Kleingoed/curiosa

Speelgoed

40

8%
1%

Overig

36%

Figuur 4: Verdeling van de ingezamelde goederen, voor de totale branche (geëxtrapoleerd). De percentages
geven aan welk aandeel elke categorie heeft in het totaal.

3.2.2 Kwaliteit inkomende goederen
De kwaliteit wordt gemiddeld als een 6,9 beoordeeld in 2020. In vergelijking met de afgelopen jaren
is dat aan de lage kant, maar niet lager dan de beoordeling met een 6,8 die men in 2018 gemiddeld
gaf. Uit tabel 3 blijkt dat dit jaar relatief wat meer organisaties hebben aangegeven dat de kwaliteit is
gedaald t.o.v. 2019.
Tabel 3: Kwaliteit goederen

Kwaliteit goederen
Gedaald
Gelijk gebleven
Gestegen

Aantal

Percentage

30

16%

140

77%

13

7%

3.2.3 Aangeboden inzameldiensten
Er zijn meerdere manieren waarop goederen worden ingezameld. De inzameldiensten zijn
onderbracht in vier categorieën: door inwoners gebracht naar de winkel, door inwoners gebracht naar
de milieustraat, opgehaald aan/bij huis en textielcontainers/kledingbakken.
Onder de categorie opgehaald aan/bij huis vallen ophaalafspraken bij inwoners thuis, maar ook
textiel of AEEA routes door de wijken, waarbij mensen op vaste dagen hun spullen op straat zetten.
Echter we weten ook dat inzameling via de routes nauwelijks plaatsvindt.
Door corona hebben er aanzienlijke verschuivingen plaats gevonden in de manier waarop de
goederen werden ingezameld. In figuur 5 is de verdeling van zowel 2019 als 2020 weergegeven.
We zien dat de inzamelmethodes waarvoor de medewerkers van de kringloop zelf de weg op
moeten om spullen (bij mensen thuis) op te halen allemaal zijn gedaald. Dit heeft er waarschijnlijk
mede mee te maken dat het in bepaalde periodes niet mogelijk of wenselijk was met personen uit
verschillende huishoudens in één wagen te zitten. Dit heeft ervoor gezorgd dat dit jaar wel 61% van
de goederen werden ingezameld bij het innamepunt van de kringloop zelf.
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Inzamelmethodes
8%

11%

24%

31%

Textielcontainers
6%
Opgehaald aan/bij huis

10%

Milieustraat
61%

48%

Inname bij de kringloop

2020

2019

Figuur 5: Verdeling van de aangeboden inzameldiensten in 2019 en 2020.

3.2.4 Kwaliteit goederen per inzameldiensten
We zoomen nu verder in op de kwaliteit van de goederen per inzamelmethode. De verschillende
gemiddelde cijfers zijn weergegeven in figuur 6. De resultaten zijn niet verrassend: ze bevestigen het
beeld dat hoe persoonlijker de inzamelmethode is en hoe meer toezicht er is (bij brengen en ophalen
is er immers altijd iemand aanwezig die de spullen in ontvangst neemt), hoe hoger de kwaliteit van
de ingezamelde goederen is.
Ten opzichte van vorig jaar, is de kwaliteit van de inzameling bij de milieustraat relatief toegenomen
t.o.v. de andere inzamelmethodes (van een 5,4 naar een 6,0). Dit zou erop kunnen wijzen dat het
beleid om samenwerking tussen kringlooporganisaties en milieustraten te stimuleren, zijn vruchten
af begint te werpen.

Gemiddelde kwaliteit per
inzamelmethode

10,0
8,0

7,2

7,1
6,0

6,0

5,8

4,0
2,0
0,0

Gebracht

Milieustraat

Thuis opgehaald Textielcontainers

Figuur 6: Gemiddelde kwaliteit van goederen per inzameldienst.
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Dit houdt in dat er op milieustraten steeds meer aandacht is voor hergebruik van goederen. BKN is
actief betrokken bij deze ontwikkeling door samen met de overheid, kringlooporganisaties en andere
partijen te werken aan het opzetten van de Circulaire Ambachtscentra. Dit is een concept waarbij
kringloop en milieustraat nog nauwer samenwerken om hergebruik en recycling te maximaliseren.
Meer informatie hiervoor vindt u op circulairambachtscentrum.nl.

3.3

Verwerking

3.3.1 Aandeel restafval in de aangeleverde goederen
De praktijk bij de inzameling van kringloopwinkels leert dat het onvermijdelijk is dat er spullen
worden gebracht die eigenlijk direct als afval gekwalificeerd moeten worden. In veel gevallen kan
hier nog een deel van gerecycled worden en eventueel zelfs nog iets aan worden verdiend, maar
helaas blijven de kringloopwinkels ook vaak met restafval zitten en moeten ze betalen voor het
afvoeren daarvan. Om dit dilemma beter in kaart te brengen, hebben we de leden naar een schatting
gevraagd van het aandeel spullen dat zij bij de inname kwalificeren als restafval.
Met het analyseren van de resultaten, komen we allereerst tot de conclusie dat het erg lastig is voor
kringlooporganisaties om hier een inschatting van te maken. Vaak kan namelijk pas in een later
stadium goed worden beoordeeld of een product geschikt is voor direct hergebruik, reparatie,
demontage, recycling of dat het uiteindelijk restafval wordt.
Als we naar het algemene beeld van de geschatte percentages restafval kijken, zien we een duidelijk
groep organisaties die een schatting geven van <25%. Deze groep bestaat uit 31 organisaties. Daar
tegenover staat een kleinere groep van 7 respondenten die een schatting opgeven van >50%. Dit
betreft organisaties die ruimere inname voorwaarden hanteren, waarbij bijvoorbeeld ook licht
vervuilde of beschadigde goederen mogen worden aangeleverd.
De conclusie die we uit deze cijfers kunnen trekken, is dat zelfs met de strengste inname
voorwaarden er nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid goederen als restafval binnenkomt. Geen
enkele kringlooporganisatie is in staat om geen afval aan te nemen. Nog uitgebreidere demontage en
sortering in recyclebare fracties zou het aandeel restafval wellicht nog wel kunnen verlagen, maar
helaas is dit lang niet altijd een economisch rendabele optie.
3.3.2 Verwerking van de goederen
Na de inzameling, kijken we nu verder naar hoe de goederen vervolgens verwerkt worden. We
berekenen een gemiddelde van 705.000 verwerkte kilo’s per winkel. Eerder zagen we ook al dat de
kringloopwinkels gemiddeld 705.000 kilo aan goederen ingezameld hebben (paragraaf 3.2). Dat
deze getallen overeenkomen geeft aan dat er een sluitende massabalans is in de cijfers die de
kringlooporganisaties hebben gerapporteerd.
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Bij de verwerking hanteren we 5 verschillende categorieën: verkocht in de winkel, recycling, export,
restafval en voorraadopbouw5. In figuur 7 is de verdeling weergegeven. Export en voorraadopbouw
kwamen lager dan 1% uit, en zijn daarom weggelaten uit de diagram.

Verwerking ingezamelde kilo's

17%

Verkocht in de winkel
49%

34%

Gesorteerd aangeboden
t.b.v. recycling
Restafval

Figuur 7: Verdeling van de verwerking van het aantal ingezamelde kilo's.

Dit jaar meten we een hoger percentage voor ‘verkocht in de winkel’ dan dat we ooit eerder hebben
gemeten, namelijk 49%. De cijfers van afgelopen jaren laten een duidelijke stijging zien: 38% (2017),
43% (2018), 43% (2019), 49% (2020). Dit laat zien dat de kringloopbranche, ondanks een iets lagere
kwaliteit van ingezamelde spullen, in staat is een steeds hoger milieu-rendement te behalen door
meer hergebruik te realiseren.
Met het aandeel recycling erbij, wordt de totale nuttige verwerking geschat op 83%, en is hoger dan
2019. Hierbij is hergebruik door verkoop in de winkel wat betreft circulariteit de meest optimale
verwerking.
Verwerking via export was eerdere jaren al heel laag, maar heeft dit jaar zelfs bijna niet
plaatsgevonden. Mogelijk komt dit door de verstoring van exportkanalen als gevolg van de
coronacrisis.
Het kwam dit jaar regelmatig voor dat er wel werd ingezameld, terwijl de winkel gesloten was of het
maximum aantal klanten per winkel beperkt. We verwachten dat dit tot een groeiende voorraad aan
goederen geleid heeft. Toch is de gerapporteerde voorraadopbouw in 2020 nog lager uitgekomen
dan in 2019 (van 212.000 naar 76.000 kilo), en is hiermee zelfs 0% geworden. Echter, door de
berichten van kringlooporganisaties over moeilijkheden om alle ingezamelde spullen nog een plek in
de opslag te geven en het inzetten van extra opslagruimte, weten we vrij zeker dat er sprake is van
een gestegen voorraadopbouw. We moeten daarom de conclusie trekken dat de gegevens over de

De eerdere categorie ‘anders’ (5% in 2019) hebben we dit jaar geschrapt. Hiermee voorkomen we de
mogelijkheid dit als een “escape categorie” te gebruiken, en dwingen we af dat de kilo’s bij één van de
verwerkingsmethodes worden ingevuld. We geloven dat de 5 categorieën alle mogelijke bestemmingen van de
spullen dekt. En het lijkt de kringlooporganisaties goed gelukt te zijn alle kilo’s ergens bij in te delen. We zien
namelijk over het algemeen dat de totale verwerkte kilo’s overeenkomen met de ingezamelde kilo’s, waarmee
de massabalans gesloten is. Het wegvallen van de categorie ‘anders’ moet wel in gedachten gehouden worden
als men kijkt naar de toename in het procentuele aandeel van de andere categorieën.
5
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voorraadopbouw nauwelijks worden bijgehouden. We kunnen dus helaas niks zeggen over hoe groot
de toename van de voorraad van goederen in 2020 is geweest.
3.3.3 Verwerking per productcategorie
We hebben dit jaar een vraag toegevoegd over de verwerking per productcategorie. Het doel hiervan
is tweeledig: enerzijds is er behoefte aan meer inzicht in de verschillen in verwerking per
productgroep. Anderzijds kunnen we hiermee een betere schatting maken van de CO2-besparing. De
milieu-impact van de verschillende productcategorieën verschilt namelijk aanzienlijk. Omdat de
kringloopwinkels de verwerking van hun ingezamelde spullen over het algemeen niet op dit
detailniveau rapporteren, hebben we besloten te vragen naar een schatting voor het percentage
hergebruik, recycling en restafval. We beperken ons tot de zes productcategorieën textiel,
kleingoed/curiosa, meubilair, boeken & platen, witgoed & bruingoed en computers & ICT apparatuur.
We hebben op deze vraag, uiteenlopend over de verschillende productcategorieën, van 30 tot 36
kringlooporganisaties cijfers aangeleverd gekregen. De percentages vind u hieronder in tabel 4.
Tabel 4: de verwerking per productgroep.

Productgroep
Textiel
Kleingoed/curiosa
Meubilair
Boeken en platen
Witgoed en bruingoed
Computers, ICT apparatuur (grijsgoed)

Hergebruik Recycling Restafval
39%
47%
14%
58%
24%
18%
60%
19%
21%
47%
43%
10%
62%
34%
4%
45%
45%
10%

Voor textiel en ICT apparatuur wordt door veel kringlooporganisaties een breder inzamelbeleid
gevoerd. Dat betekent dat deze goederen ook worden ingezameld als het niet meer hergebruikt kan
worden, met als doel om deze te recyclen. Dit verklaart waarom het percentage voor hergebruik bij
deze productgroepen lager uitkomt.
Voor meubilair en witgoed & bruingoed wordt vaak juist een strenger inzamelbeleid gevoerd, omdat
deze spullen veel ruimte in beslag nemen en/of een hoog gewicht hebben. Dit uit zich in een hoger
hergebruik-percentage (60% en 62%). Ook voor kleingoed/curiosa wordt een hoog hergebruikpercentage bereikt (58%). Wellicht zijn mensen binnen deze categorie zelf al selectiever in wat ze
wel of niet inleveren. Het is voor hen relatief gemakkelijk is om die spullen thuis weg te gooien, en
zullen dus eerder alleen voor de goede producten de moeite te nemen om die naar de kringloop te
brengen.
Verder zien we dat voor de 3 categorieën boeken & platen, witgoed & bruingoed en computers & ICT
apparatuur, het al erg goed lukt om het aandeel restafval ver omlaag te krijgen. In meubilair valt er
nog de grootste winst te behalen. Hier is veelal demontage voor nodig, wat een arbeidsintensieve
klus is en daarom nog niet overal gebeurt.
Wat betreft recycling moet ook de kanttekening gemaakt worden dat de resultaten in tabel 6 een
schatting zijn van het percentage goederen dat aangeboden wordt voor recycling. Hier wordt dus de
aanname gedaan dat de afnemer van de materialen er ook daadwerkelijk in slaagt om alle goederen
te recyclen.
Voor de categorie textiel plaatsen we eenzelfde soort kanttekening. Hergebruik kan twee dingen kan
betekenen: hergebruik door directe verkoop in de kringloopwinkel of kleding op winkelkwaliteit
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sorteren en aanbieden aan externe afnemers. We weten dat kringloopwinkels zo rond de 15% van
hun ingezamelde textiel in de eigen winkel kunnen afzetten. Het andere deel wordt in beleidstermen
‘voorbereiding voor hergebruik’ genoemd, en is een cruciale schakel om hergebruik mogelijk te
maken. Door een inspanning te leveren in de vorm van het sorteringsproces, spelen
kringlooporganisaties hiermee dus een belangrijke rol in het verlengen van de levensduur van textiel.

3.4

CO2 besparing

Kringloopbedrijven zijn een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. De meest optimale vorm
van een circulaire strategie is hergebruik (re-use). Hergebruik kost relatief weinig (fossiele) energie:
er is enkel vervoer nodig, nieuwe grondstoffen hoeven niet gebruikt te worden. Hergebruik voorkomt
dat spullen gerecycled of verbrand moeten worden en daardoor ook dat er minder nieuwe spullen
geproduceerd hoeven te worden. Hoe meer spullen er verkocht worden in de kringloopwinkels, hoe
groter dus de besparing van CO2 uitstoot.
Voor de berekening van de CO2 besparing door de winkels aangesloten bij de BKN, gebruiken we
een rekentool ontwikkelt door TNO in 2016 op verzoek van de BKN. Voor dit jaar, kunnen we
percentages voor hergebruik, recycling en restafval per productcategorie actualiseren, aan de hand
van de cijfers gepresenteerd in de vorige paragraaf (2.8). Voor de berekening maken we gebruik van
de cijfers over de ingezamelde kilo’s uit dit onderzoek. Via extrapolatie naar alle BKN winkels, maken
we een schatting van het totale aantal kilo’s voor elke productgroep. Vervolgens berekent de tool
hoe groot de besparing is geweest.

157 miljoen kg CO2 bespaard
dit is wat

86.000 voetbalvelden aan bos omzetten per jaar

Op deze manier hebben we berekend dat door de ruim 150 miljoen kg aan verwerkte goederen in
2020, ongeveer 157 miljoen kg aan CO2 bespaard is gebleven. Dit staat gelijk aan de CO2
opnamecapaciteit van zo’n 86.000 voetbalvelden aan bos of het verwarmen van 63.000 woningen
voor een jaar.
De CO2 besparing ligt hoger dan in 2019. Deze toename komt niet alleen omdat er in 2020 meer
hergebruik is gerealiseerd, maar ook door het updaten van de hergebruik/recycling/restafval
percentages. Met deze nieuwe cijfers zijn we er dus achter gekomen dat de positieve milieu-impact
van de kringlooporganisaties groter is dan we eerder dachten.
Als BKN-lid kunt u de rekentool die voor deze berekening is toegepast ook zelf gebruiken via het
Intranet.
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4. Markt
4.1

Highlights

De totale inkomsten van alle BKN aangesloten kringlooporganisaties wordt over 2020 geschat op
€131,0 miljoen. Dit geeft een gemiddelde totaalbedrag per winkel van €618.111. Dit is 4,5% lager
dan vorig jaar. De totale winkelomzet wordt geschat op slechts 2% lager dan in 2019 geschat,
namelijk op €103 miljoen.
Het aandeel van de winkelomzet in de totaalomzet is 70%. 19% van de omzet kwam voort uit
dienstverlening (inzamelvergoedingen en loonkostencompensaties) en 4% uit de verkoop van
materialen. 6% van de inkomsten is te danken aan subsidies, waarvan het overgrote deel uit de
coronasubsidies bestaat.
We zagen de omzet uit afzet van materialen sterk afnemen, namelijk met 39%. Dit was een trend die
de afgelopen jaren al kwam opzetten, maar die vermoedelijk door de coronacrisis en het wereldwijd
verstoord raken van afzetmarkten nog sterker heeft doorgezet.
Het geschatte totaal aantal klanten van 2020 is t.o.v. vorig jaar met 18% gedaald naar 12,2 miljoen.
Maar de klanten die er waren, kwamen doelgerichter winkelen en gaven meer uit, blijkt uit de
klantbesteding die met 13% is gestegen naar een gemiddelde van €8,63.
De totale kosten van alle organisaties wordt geschat op €127,3 miljoen, wat 8% lager is dan in
2019. Het beeld van de verdeling van de kosten is niet veranderd het afgelopen jaar. Dit komt neer
op: 60% personeelskosten, 18% huisvestingskosten, 3% afvoeren reststromen en overige kosten
nog 19%.
Hoewel de inkomsten met een kleine 5% zijn gedaald, is er dus een nog grote daling aan de kant van
de kosten met 8%. We zien dan ook dat de kosten lager dan de inkomsten uitkomen, waarmee we
voorzichtig kunnen concluderen dat de branche als totaal zich financieel staande heeft weten te
houden.

4.2

Inkomsten

De totale inkomsten voor alle 212 winkels wordt na extrapolatie geschat op €131,0 miljoen. Het
gemiddelde per winkel komt uit op €618.111. Daarmee zien we ten opzichte van 2019 een daling
van 4,5%.
In figuur 8 is de verdeling van de inkomsten weergegeven. Waar deze in 2019 voor 77% uit
winkelomzet bestonden, is dat in 2020 gedaald naar 70%. Ook het aandeel van de omzet uit
materialen is gedaald, van 7% naar 4%. Dienstverlening (loonkostensubsidies en
inzamelvergoedingen) bracht met 19% verhoudingsgewijs wat meer op afgelopen jaar. Verder zien
we dat 6% van de totale inkomsten van de kringlooporganisaties voortkomt uit subsidies, waarvan
het overgrote deel de corona-steunmaatregelen van de overheid betreft.
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Verdeling inkomsten
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Winkelomzet
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Dienstverlening
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70%

Overig

Figuur 8: Verdeling van de totale inkomsten.

4.2.1

Winkelomzet

€103 miljoen winkelomzet
wat gemiddeld per winkel

€486.477 is

Na extrapolatie naar alle 212 winkels, schatten we de totale winkelomzet op €103,1 miljoen. Dit
betekent dat de BKN-winkels hebben een gemiddelde winkelomzet van €486.477 behaald. Dit is
2,3% lager dan in 2019.
De kringloopwinkels zijn in 2020 als gevolg van corona gemiddeld 5 weken geheel gesloten
geweest. Dit betekent dat de winkels bijna 10% van de omzetdagen misten ten opzichte van een
normaal jaar. Niet alleen betekent dit dat in de ‘normale’ omzetdagen het verlies aan omzet vanwege
de (gedwongen) sluiting grotendeels werd gecompenseerd, ook kunnen we de voorzichtige conclusie
trekken dat in een normaal jaar de winkelomzet vermoedelijk zou zijn gestegen.
In figuur 9 is de verdeling van de winkelomzet te zien. Textiel en kleingoed/curiosa zijn daarin
duidelijk de grootste groepen, en beslaan samen de helft van de winkelomzet.
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Verdeling winkelomzet, branche totaal
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Figuur 9: Verdeling van de totale winkelomzet (geëxtrapoleerd). De percentages geven aan welk aandeel elke
categorie heeft in het totaal.

Er is nog €91.800 omzet binnen gehaald via webwinkels of internetverkoop, wat slechts 0,1% is van
de totaalomzet. Dit aandeel is een stuk lager dan we zouden verwachten. Vermoedelijk is de omzet
in deze categorie in werkelijkheid hoger (enkele procenten), maar wordt die niet apart geregistreerd.
De omzet uit reparaties is verwaarloosbaar, en dus net als de omzet uit webwinkels uit de figuur
weggelaten.
Om te beoordelen of er de laatste jaren verschuivingen hebben plaatsgevonden in de verkochte
productcategorieën, zijn de cijfers van de afgelopen zes jaar naast elkaar gezet (zie figuur 10). Deze
cijfers laten o.a. zien dat de dalende trend in het aandeel van de omzet uit meubilair zich afgelopen
jaar heeft doorgezet. Het deel van de omzet uit kleingoed/curiosa laat een stijgende trend zien.

Trends aandeel in de winkelomzet
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Figuur 10: Aandeel in de winkelomzet per productcategorie van de afgelopen 6 jaar.
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Door de cijfers van ‘Milieu’ en ‘Markt’ met elkaar te combineren, valt ook op te maken wat de
gemiddelde omzet per kilo inzameling is van een bepaalde productgroep. We delen hiervoor de
gemiddelde omzet uit een productcategorie door het gemiddeld aantal ingezamelde kilo’s van deze
productcategorie. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.
Tabel 5: gemiddelde omzet per kg ingezamelde goederen.

Productcategorie
Textiel
Kleingoed/curiosa
Meubilair
Boeken en platen
Speelgoed
Wit- en bruingoed en elektra
Computers en ICT apparatuur
Fietsen
Hobby/doe-het-zelf

Gemiddelde
omzet/kg
€ 0,91
€ 1,05
€ 0,40
€ 0,94
€ 0,83
€ 0,55
€ 0,83
€ 2,09
€ 1,12

De opbrengst uit de inzameling van textiel, boeken en platen, speelgoed, computers en ICT
apparatuur ligt redelijk dichtbij elkaar: tussen de €0,80 en €0,90 per kilo. Voor de inzameling van
kleingoed/curiosa krijgt men gemiddeld net iets meer. De omzet per kilo is voor de categorieën
meubilair, wit/bruingoed en elektra het laagst, en voor fietsen het hoogst. Goed is om hierbij te
bedenken dat aan met name fietsen die in een kringloopwinkel worden verkocht, regelmatig nog
reparatiewerk is verricht door medewerkers van de winkel. Hierdoor ligt de prijs waarvoor hij
verkocht kan worden vaak hoger dan de waarde van de fiets toen die binnenkwam.
4.2.2 Klanten en besteding
Tijdens de coronacrisis zagen kringloopwinkels het klantgedrag aanzienlijk veranderen. Een typisch
fenomeen in kringloopwinkels is normaliter het zogenaamde ‘snuffelen’ of ‘schatzoeken’. Mensen
kwamen in 2020 veel minder naar de winkels om te funshoppen. Er werd doelgerichter gewinkeld,
en dat zien we dan ook terug in een gestegen gemiddelde klantbesteding. Deze ontwikkelingen zijn
weergegeven in figuur 11.
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Figuur 11: Gemiddeld aantal klanten per winkel en gemiddelde klantbesteding.

Het totaal aantal klanten in 2020 wordt geschat op 12,2 miljoen. In 2019 werden naar schatting nog
13,9 miljoen klanten ontvangen. Het gemiddelde aantal klanten per winkel is gedaald van 69.542
naar 57.323. Dit is een daling van bijna 18%.

12 miljoen betalende klanten
met een gemiddelde klantbesteding van

€8,63

Deze daling kan grotendeels verklaard worden door de (gedwongen) winkelsluitingen. Immers, door
deze sluitingen misten de kringloopwinkels 10% van hun omzetdagen. Daarnaast is het in veel
winkels met name in het voorjaar, langere tijd aanzienlijk rustiger geweest door het invoeren van een
maximum aantal klanten per m2.
De klanten die wel naar de winkel kwamen gaven echter meer uit: de gemiddelde klantbesteding is
in 2020 met 13% gestegen naar €8,63. Hiermee wordt bevestigd dat klanten doelgerichter zijn gaan
winkelen, en meer en grotere aankopen deden in één bezoek.
In tabel 6 bekijken we de ontwikkeling in het aantal klanten per m2 winkeloppervlakte. Voor deze
analyse delen we de winkels in 5 groepen op basis van hun winkeloppervlakte en kijken dan naar het
gemiddelde van elke groep. Eerst zien we dat het gemiddelde aantal klanten per winkel toeneemt
met het winkelgrootte, maar ook dat het aantal klanten per m2 consequent daalt als de
winkeloppervlakte stijgt. Dit patroon is onveranderd t.o.v. eerdere jaren.
De gemiddelde sluitingstijd van de winkels verschilt tussen de groepen van dezelfde winkelgrootte.
Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken voor het gemiddelde aantal klanten per m 2, hebben we
die gemiddelde sluitingstijd in de tabel inbegrepen. We zien dat de daling van het gemiddelde aantal
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klanten per m2 voor de meeste categorieën evenredig is met de gemiddelde sluitingstijd van die
categorie winkels. Uitzondering is de categorie van 1500 – 2000 m2. Deze groep heeft het aantal
klanten het hardst zien dalen.
Tabel 6: Gemiddeld aantal klanten naar winkeloppervlakte

Winkeloppervlakte
<500

Gemiddeld aantal
klanten per m2
59

Verandering
t.o.v. 2019
- 18%

Gemiddelde
sluiting (weken)
13,5

500-1000

51

- 16%

7,6

1000-1500

50

- 11%

5,2

1500-2000

39

- 24%

6,8

>2000

37

- 14%

4,7

4.2.3 Omzet uit materialen
Vorig jaar zagen we de omzet uit materialen dalen met 12%. In 2020 is de gemiddelde omzet die een
winkel uit zijn reststromen haalde nog veel sterker gedaald, namelijk met 39%. Om zeker te weten
dat de uitkomst van deze berekening geen gevolg is van verschillen in de steekproef, zijn we ook
nagegaan wat de verandering is binnen de groep die deze omzetcategorie voor zowel 2019 als 2020
heeft ingevuld. Ook via deze berekening zien we een daling van 32%. Hiermee wordt de bevinding
bevestigd.
Vermoedelijk zijn afzetmarkten voor grondstoffen wereldwijd verstoord geraakt en dat had invloed
op de grondstoffenprijzen. Textiel bijvoorbeeld, dat bij de meeste kringlooporganisaties de
reststroom is waar normaliter de meeste waarde uit gehaald wordt, kon moeilijker en tegen lagere
prijzen afgezet worden.
De gemiddelde totale omzet uit materialen per winkel is op basis van 168 winkels geschat op
€26.874. Extrapolatie naar alle 212 winkels brengt dit op een taalbedrag van €5,7 miljoen.
4.2.4

Omzet uit dienstverlening

€120.377 gemiddeld
waarvan

64% uit loonkostencompensaties en 36% uit inzamelvergoedingen

In 2020 ontving een BKN-winkel gemiddeld € 120.377 aan inkomsten uit dienstverlening, waarvan
64% voortkomt uit loonkostencompensaties/subsidies, en 36% uit inzamelvergoedingen. In 2019
was de gemiddelde omzet uit dienstverlening per winkel nog €106.811, wat betekent dat de omzet
uit deze categorie met 13% is gestegen. Via extrapolatie naar alle 212 winkels komen we uit op een
totaalbedrag uit dienstverlening van €25,7 miljoen.
4.2.5 Ontvangen (corona)subsidies
44 organisaties, waaronder samen 147 winkels vallen, hebben bij elkaar €5,3 miljoen aan ontvangen
subsidies gerapporteerd. Het grootste deel daarvan bestaat uit de coronasubsidies: 39 organisaties
gaven hiervoor samen €4,4 miljoen op. Het gemiddelde per winkel komt uit op €31.335. Hoewel er
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enkele uitzonderingen zijn, lijken de kleine organisaties (met minder vestigingen) relatief t.o.v. hun
omvang iets meer steun te hebben gehad dan de grotere organisaties.
Op basis van de sluitingstijd van alle winkels (gemiddeld 5 weken) schatten we de totaal misgelopen
winkelomzet op ongeveer €10 miljoen. De corona tegemoetkomingen dekt de omzetderving dus niet
volledig. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de €4,4 miljoen aan ontvangen
coronasteun waarschijnlijk een onderschatting is en €10 miljoen aan omzetderving een grove
schatting is; in de weken dat de winkels wel open zijn geweest hebben we zowel periodes gezien
waarin inhaaleffecten optraden (veel klanten, hoge omzetten) als periodes waarin de klanten uit
angst voor corona wegbleven (weinig klanten, lage omzetten). Het is dus niet zonder meer te stellen
dat de kringloopwinkels deze extra €10 miljoen inderdaad behaald zouden hebben in een normaal
jaar.

4.3

Kosten

4.3.1 Kostenoverzicht
46 organisaties hebben dit jaar hun kosten gerapporteerd, wat een goede response is in vergelijking
met eerdere jaren. Na extrapolatie naar het totale BKN ledenbestand van 212 winkels, worden de
totale kosten geschat op €127,6 miljoen. De gemiddelde kosten van een organisatie komen uit op
€2,36 miljoen per jaar. In 2019 was dit 2,55 miljoen, wat betekent dat de gemiddelde kosten per
organisatie met bijna 8% zijn afgenomen.
De gemiddelde kosten per winkel komen uit op €602.000. De gemiddelde inkomsten per winkel zijn
berekend op €613.000, wat het beeld geeft dat de kringloopwinkels er gemiddeld genomen in lijken
geslaagd om in een lastig jaar financieel het hoofd boven water te houden. Figuur 12 laat hier een
gedetailleerder beeld van zien. Per organisatie is het verschil tussen de inkomsten en kosten
berekend als percentage van de totale inkomsten van de betreffende organisatie. Dit laat zien dat er
in 2020 een grote spreiding is geweest op de financiële omstandigheden in de kringloopbranche,
maar dat het gros van de organisaties uit de kosten is weten te komen.

Spreiding financieel resultaat per organisatie
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
Figuur 12: het verschil tussen de totale inkomsten en totale kosten t.o.v. de totale inkomsten, voor alle
organisaties.
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4.3.2 Samenstelling kosten
Interessant is het om te kijken naar de samenstelling van de kosten. De verdeling is weergegeven in
figuur 13. Vergeleken met 2019 zijn de verhoudingen in de kosten nagenoeg hetzelfde gebleven.
Hier heeft corona dus geen verandering in gebracht.
De overige kosten nemen nog 19% in beslag (en bestaan o.a. uit de transportkosten,
marketingkosten en kantoorkosten). Dit is een vergelijkbare verdeling als hoe we die we afgelopen
jaren hebben gezien.

Verdeling kosten
Personeelskosten

19%
3%

Huisvestingskosten

18%

60%

Kosten afvoeren
reststromen
Overige kosten

Figuur 13: Verdeling van de totale kosten.

Per kostenpost gezien, zijn er dit jaar meer kosten geregistreerd onder ‘overig’, en bestaan
gewoonlijk uit o.a. transport-, marketing- en kantoorkosten. Mogelijk gaat het bij deze stijging om
bijzondere kosten die direct of indirect met corona te maken hebben. Zo weten we bijvoorbeeld dat
sommige winkels tijdens de lockdowns een verbouwing uitgevoerd hebben.
In tabel 7 zijn de gemiddelde kosten per categorie en de verandering t.o.v. 2019 uiteengezet.
Tabel 7: de gemiddelde kosten per organisatie in 2020.

Gemiddelde
kosten
€ 2.356.054

% verandering
t.o.v. 2019
- 8%

€ 1.509.121

- 5%

Huisvestingskosten

€ 439.498

- 10%

Verwerkings- of
stortkosten
Overige kosten

€ 63.746

- 25%

€ 411.809

+ 19%

Totaal kosten per
organisatie
Personeelskosten

De personeelskosten zijn met bijna 5% gedaald. We verwachten dat de reden hiervoor is dat de
reguliere medewerkersminder zijn gaan werken, zie paragraaf 2.2.2. Het aantal fte’s voor deze groep
is namelijk ook met ongeveer 5% gedaald, en omdat dit de duurste arbeidskrachten zijn kan dit al
snel een effect hebben op de totale personeelskosten.
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De lagere huisvestingskosten zijn mogelijk te verklaren door corona-gerelateerde huurverlagingen
die men bedongen heeft.
De verwerkings- of stortkosten zijn dit jaar fors gedaald t.o.v. vorig jaar. Mogelijk hebben
kringloopbedrijven in 2020 afspraken kunnen maken met gemeenten over het niet in rekening
brengen van de kosten voor het afvoeren van hun restafval dan wel voor gedeeltelijke compensatie.
Wel maken we de kanttekening dat deze kosten over het jaar 2019 juist sterk gestegen waren (van
€69.410 naar €85.375). De verwerkings- of stortkosten liggen daarmee weer op een vergelijkbaar
niveau als in 2018.
Hoewel de inkomsten met een kleine 5% zijn gedaald, is er dus een nog grote daling aan de kant van
de kosten met 8%. We zien dan ook dat de kosten lager dan de inkomsten uitkomen, waarmee we
voorzichtig kunnen concluderen dat de branche als totaal zich financieel staande heeft weten te
houden.
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5. Conclusie
5.1

Mens

In 2020 waren er een geschatte 11.435 mensen werkzaam bij de BKN aangesloten
kringloopbedrijven. Dit is zijn er 5% meer dan in 2019. Het aantal fte’s wordt geschat op 4.991. Uit
deze cijfers trekken we de conclusie dat de coronacrisis uiteindelijk van geringe invloed is geweest op
het personeelsbestand en de hoeveelheid werk die er is.
Wat betreft de onderverdeling van het personeel, is de PSO-doelgroep sterk in omvang gegroeid,
namelijk met 27%. Het aantal reguliere medewerkers bleef gelijk, maar wel gingen zij minder uren
werken. Het aantal vrijwilligers daalde, terwijl het totaal aantal fte’s van de vrijwilligers licht steeg.
Om de mate van social return in kaart te brengen, is net als in voorgaande jaren de PSO-methodiek
gebruikt. Dit geeft als resultaat een gezamenlijke sociale bijdrage van ongeveer 54%. Dit is een
indicatie van het aantal medewerkers uit de PSO-doelgroep t.o.v. het totaal aantal medewerkers
(vrijwilligers worden buiten beschouwing gelaten). Daarnaast is met behulp van de
‘bouwblokkenmethode’ de totale ‘inspanningswaarde’ (social return uitgedrukt in monetaire waarde)
van de bij BKN aangesloten organisaties berekend. Deze inspanningswaarde wordt geschat op €69,3
miljoen.

5.2

Milieu

In 2020 is in totaal 149 miljoen kg aan goederen ingezameld, waarmee het record van 2019 wordt
geëvenaard. Dit jaar werd 61% van de goederen via het innamepunt bij de winkel ingezameld, en
minder dan andere jaren via de andere inzamelvoorzieningen, zoals ophaalafspraken thuis, de
milieustraat, of textielcontainers.
Volgens de cijfers is 49% van de goederen verkocht in de winkel. De afgelopen jaren was in dit
percentage een stijgende trend waarneembaar, en die heeft zich doorgezet. Dit laat goed zien dat de
kringloopbranche zich steeds verder ontwikkelt. Inclusief de recycling, komt de nuttige verwerking
van de goederen uit op 83%.
In termen van CO2 besparing, hebben de kringlooporganisaties met de 149 miljoen kg aan
ingezamelde en verwerkte goederen een geschatte 157 kg aan CO2 uitstoot voorkomen. Dit staat
gelijk aan de opnamecapaciteit van zo’n 86.000 voetbalvelden aan bos of het verwarmen van 63.000
woningen voor een jaar.

5.3

Markt

De totale inkomsten van alle BKN aangesloten kringlooporganisaties wordt geschat op €130
miljoen, en dat is 4,5% lager dan in 2019. De inkomsten bestaan voor 70% uit de winkelomzet
(tegenover 77% in 2019), 19% uit dienstverlening, 4% uit materialen en 6% uit (corona)subsidies.
De totale winkelomzet wordt geschat op slechts 2% lager dan in 2019 geschat, namelijk op €103
miljoen. De omzet uit materialen nam af met 39%. Dit was een trend die we de afgelopen jaren al
zagen, maar die vermoedelijk door de coronacrisis en het verstoord raken van afzetmarkten, nu nog
sterker is doorgezet.
In 2020 waren er in totaal 12,2 miljoen betalende klanten. Dit zijn er 18% minder dan in 2019. Maar
de klanten die er waren, kwamen doelgerichter winkelen en gaven meer uit, blijkt uit de
klantbesteding die met 13% is gestegen, naar een gemiddelde van €8,63.
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De cumulatieve kosten van alle kringlooporganisaties wordt geschat op €127,3 miljoen. Dit is 8%
lager dan in 2019. De verdeling van de kosten is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2019, en
komt neer op: 60% personeelskosten, 18% huisvestingskosten, 3% afvoeren van reststromen en nog
19% overige kosten.
We zien dus een daling van de inkomsten, maar omdat de kosten met een nog groter percentage zijn
gedaald, kunnen we voorzichtig concluderen dat de branche als totaal zich in 2020 financieel
staande heeft weten te houden.
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6. Vooruitblik 2021: een jaar met twee
gezichten
In de eerste helft van 2021 waren de marktomstandigheden nóg uitdagender dan in 2020. Het jaar
begon met een bijna volledige lockdown die tot eind april zou duren. Pas daarna was het weer
mogelijk om zonder reservering te winkelen. Het omzetverlies van kringloopwinkels is daarmee in de
eerste helft van 2020 groot geweest. Maar met het beëindigen van de lockdown veranderde de
situatie echter razendsnel en werden omzetrecords gebroken. In de 2 e helft van 2021 moet blijken in
hoeverre het omzetverlies door de branche in de eerste helft van het jaar weer goed gemaakt kan
worden. Zeker is dat nagenoeg alle kringloopbedrijven een beroep hebben moeten doen op de
steunmaatregelen van de rijksoverheid.
Waar we in 2020 nog nauwelijks werkgelegenheidseffecten zagen, treden die mogelijk in 2021 wel
op. We kregen in de eerste helft signalen binnen van kringloopbedrijven die overwogen om te
snijden in het personeelsbestand. Nu de kringloopwinkels weer volop in bedrijf zijn, hebben ze te
maken met krapte op de arbeidsmarkt. Eventuele vacatures zullen hierdoor moeilijker ingevuld raken.
Hierdoor is het goed mogelijk dat de werkgelegenheid in de kringloopbranche in 2021 zal krimpen.
In hoeverre de kringlooporganisaties in 2021 de 150 miljoen kg aan ingezamelde goederen weten te
overtreffen valt moeilijk te voorspellen. Dit hangt af van een aantal factoren. In de eerste plaats is de
hoeveelheid ingezamelde goederen afhankelijk van wat burgers bereid zijn (geweest) te doneren. De
vraag is of de opruimpiek in 2020 gevolgd wordt door een opruimdip in (de eerste helft) van 2021.
En in de tweede plaats is de hoeveelheid ingezamelde goederen afhankelijk van de inzamelcapaciteit
die de kringloopbedrijven hebben. Het beeld bestaat dat kringloopbedrijven hun inzameling in 2021
ondanks de coronabeperkingen beter georganiseerd kregen dan in 2020. BKN heeft hier echter nog
geen eenduidig beeld van. In de zomer van 2021 bereiken ons signalen over een gebrek aan spullen.
Dit kan echter zowel duiden op een gebrek aan aanbod als op een snel toegenomen verkoop.
Kortom, 2021 wordt hoe dan ook een jaar met twee gezichten, met een nog ongewis resultaat. Met
in de eerste helft van het jaar een bijna volledige sluiting van de kringloopwinkels en in de tweede
helft van het jaar een flinke opleving, waaruit zal moeten blijken in hoeverre herstel optreedt.
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