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Voorwoord
Op 31 augustus 2012 is sociale onderneming en leerwerkbedrijf De Zaak van Ermelo BV opgericht, met
als doel om l(angdurig) werkloze mensen hoger op de participatieladder te brengen 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 maatschappelijk te laten participeren.
Kandidaten kunnen werkervaring opdoen in onze kringloopwinkel en werkplaats, of bij aangesloten
derden. Waar mogelijk doorlopen kandidaten op maat gemaakte programma’s die tot doel hebben om
mensen sociaal te activeren, te ontwikkelen, te scholen en/of te begeleiden naar zelfstandige, betaalde
arbeid. Wanneer dit niet realiseerbaar is, wordt een vorm van activerende dagbesteding aangeboden.
Vanuit dit kader zien wij Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo als mensontwikkelbedrijf.
In dit jaarverslag geven wij een beschrijving van de activiteiten en resultaten van De Zaak van Ermelo in
2017.
Namens het bestuur van Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo
Henk van Bruggen, voorzitter

Ontwikkelingen
Sinds de start van De Zaak van Ermelo is er hard gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid,
het creëren van lokaal draagvlak en de realisatie van een stabiele omzet in de kringloopwinkel en werkplaats.
Met het aantrekken van een geregistreerd jobcoach in 2014, gaven we een nieuwe impuls aan de kwaliteit
van ons leerwerkbedrijf. We zijn officieel als leerwerkbedrijf erkend door ‘Savantis’, ‘Calibris’ en
‘Kenniscentrum Handel’, en kwamen in het bezit van de status van het keurmerk Blik op Werk. Door het
UWV zijn we erkend als jobcoachorganisatie en we hebben contracten gesloten voor sociale
activering en IRO voor de cliënten van het UWV. Met een aantal lokale welzijns- en dagbestedingsorganisaties sloten we een samenwerkingsconvenant om kwetsbare burgers een breed spectrum van
dagbestedingsactiviteiten te kunnen bieden.
In 2016 zijn we een samenwerking aangegaan met onder andere Sociale Dienst Veluwerand, in het
initiatief ‘Samen Werkend Ermelo’. Samenwerkend Ermelo brengt werkzoekenden die vallen onder de
participatiewet in contact met werkgevers. Minister Asscher van SZ&W nodigde De Zaak van Ermelo begin
2016 op zijn ministerie uit om - samen met 50 andere werkgevers(organisaties), FNV en MKB- te praten
over de invulling van de participatiewet en de regelingen uit de sectorplannen. Eind 2015 werden de eerste
voorbereidingen getroffen voor een nieuw werkgelegenheidsproject waarbij we samenwerken met
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. De zorgoutlet heeft op 1 april 2016 haar deuren geopend.
In 2017 zijn we verhuisd naar een nieuwe locatie op het terrein van Landgoed Veldwijk.

(Meer dan een) kringloopwinkel
De kringloopwinkel als onderdeel van De Zaak van Ermelo werd geopend op 1 december 2012.
Dagelijks werken er vele vrijwilligers en mensen vanuit verschillende doelgroepen, aan de optimalisatie van
de winkel. Zij worden begeleid door de bedrijfsleider en onze jobcoach. Uit de positieve reacties en
complimenten van onze klanten maken we op dat we met elkaar een unieke en prettige winkel hebben
neergezet! Niet voor niets verwelkomen we jaarlijks circa 150.000 winkelbezoekers uit de regio én uit
andere plaatsen in het land. In het voorjaar en de zomer komen er veel toeristen naar onze winkel.
Inmiddels mogen we onszelf ook méér dan een kringloopwinkel noemen. We verkopen immers niet alleen
tweedehands spullen, maar bieden ook plek aan zogenaamde shop-in-shops. In deze kleine inpandige
shops verkopen we verse bloemen en planten, handgemaakte meubelen, steigerhouten meubelen,
woonaccessoires en cadeau-artikelen, koffie en snacks. We beschikken daarmee over een zeer uitgebreid
en (af)wisselend assortiment aan artikelen, dat bijzonder stijlvol in de winkel wordt gepresenteerd.
Naast de verkoop van 1001 artikelen, organiseren we ook met regelmaat leuke activiteiten en
evenementen in de winkel. In 2017 organiseerden we onder andere een Ladies Night, Men’s Night,
modeshow en de Nationale Kringloopdag. Ook was er regelmatig een expositie van beeldende werken in
onze winkel te bewonderen.

> 150.000
klanten
in de winkel

Werkplaats
Op 1 februari 2013 openden we de werkplaats als onderdeel van De Zaak van Ermelo. In onze werkplaats
worden ingeleverde, tweedehands artikelen gerepareerd en opgeknapt voor verkoop in onze
kringloopwinkel. Daarnaast produceren we steigerhouten meubelen, zowel standaard modellen als
maatwerk. De gehele steigerhouten collectie wordt zowel in de winkel als in een aparte webshop verkocht.
De werkzaamheden in de werkplaats worden verricht door mensen uit de doelgroep, onder
begeleiding van de werkplaatsleider en onze jobcoach.

In 2017 zijn…
280 steigerhouten meubelen gemaakt
250 tweedehands meubelen opgeknapt

Leerwerkbedrijf
Als we de resultaten vanaf de start van De Zaak van Ermelo, eind 2012, bij elkaar optellen, dan berekenen
we dat 332 mensen bij De Zaak van Ermelo een werkervaringsplek danwel vrijwilligersfunctie hebben
ingevuld. Deze werkplekken werden gecreëerd in onze kringloopwinkel en werkplaats. De mensen die een
werkervaringsplek bij ons vonden, zijn afkomstig van/uit:
- Sociale Dienst Veluwerand
- UWV (WIA, Wajong, Ziektewet, WW)
- Bartimeus/REA College (cliënten met een visuele beperking)
- ‘s HeerenLoo (licht verstandelijk beperkte cliënten)
- GGZ Centraal (psychiatrische cliënten)
- Reïntegratiebedrijven
- Diverse scholen (stagiaires VSO/VMBO/MBO/HBO)
- Justitie (taakgestraften en reclassering)
De Zaak van Ermelo heeft in totaal 55 mensen geholpen aan betaald werk. Daarvan kregen 10 personen
een betaalde baan bij De Zaak van Ermelo zelf.

We hielpen
332 mensen aan een werkervaringsplek
55 mensen aan een betaalde baan

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 2017 hebben we circa 6 ton goederen ingezameld. Van deze goederen heeft 80% een
herbestemming gekregen. Het afval dat overblijft, wordt zoveel mogelijk gescheiden aangeleverd aan de
regionale afvalinzamelaar.
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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 2017
De jaarrekening 2017 is op verzoek beschikbaar.
Beloningsbeleid
Alle bestuursleden werken onbezoldigd.
Structuur:
Het bestuur heeft een managementovereenkomst met Kiek Over 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 kringloopwinkel en/of werkplaats). De werkzaamheden die Kiek Over BV
voor de stichting verricht, worden om niet uitgevoerd.
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