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Hét kringloopbedrijf
van de Drechtsteden



Inleiding
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De doelstellingen waar het binnen Opnieuw & Co allemaal om draait zijn:
➢ Het creëren van sociale werkgelegenheid en het ontwikkelen van mensen
➢ Het ontlasten van het milieu door het stimuleren en realiseren van hergebruik
➢ Het verbeteren van de koopkracht door het bieden van een betaalbaar alternatief voor nieuw

 Kernwaarden:  sociaal, maatschappelijk verantwoord, klantvriendelijk, 
  professioneel, financieel rendabel, milieuvriendelijk.

 Marcel van Goch
 Directeur Opnieuw & Co

Graag presenteren wij u de resultaten die Opnieuw 
& Co in 2010 heeft weten te realiseren. Het was 
een succesvol jaar voor Opnieuw & Co. Dit succes 
hebben we in de eerste plaats te danken aan een 
bijzondere ploeg gemotiveerde medewerkers. 

Op de tweede plaats hebben we dit ook te danken 
aan steeds meer klanten die de weg naar 
Opnieuw & Co weten te vinden. En last but not 
least danken we dit aan onze vele relaties waar we 
een goede zakelijke samenwerking mee hebben.

Opnieuw & Co realiseert werkgelegenheidsdoelstelling • Arno Brok nieuwe burgemeester van Dordrecht • Spyker neemt Saab over • 3D film Avatar • de invoering van de ov-chipkaart 
• val van het Nederlandse kabinet over Uruzgan • WikiLeaks-voorman Assange aangehouden • de Olympische Winterspelen • de moord op Milly Boele • Bos maakt plaats voor 
Cohen • excuses van de Paus • zorgwet Obama aangenomen • vulkaanas Eyjafjallajökull legt vliegtuigverkeer stil • Twente landskampioen • milieuramp na explosie op olieplatform 
• paniek op de Dam tijdens Nationale Dodenherdenking • Griekenland, Portugal en Spanje in grote financiële problemen • Airbus 321 stort neer bij Tripoli • Joran van der Sloot 
weer opgepakt • Opnieuw & Co realiseert milieudoelstelling • Explosie Prinses Julianaweg Dordrecht •  Spanje verslaat Oranje in WK finale • Burgemeester Jansenlaan Zwijndrecht 
ligt open • Facebook telt 500 miljoen leden • drama op Love Parade in Duisburg • enorme droogte in Rusland leidt tot grote bosbranden • Pakistan onder water • Anne Frankboom 
omgewaaid • Laura Dekker vertrekt voor haar solozeiltocht rond de wereld • Opening sportboulevard Dordrecht •  Lady Gaga in vleesjurk • massaontslag bij TNT Post • de redding 
van 33 Chileense mijnwerkers • Coalitie PAB VVD CDA D66 CU in Papendrecht • Wilders maakt kabinet-Rutte mogelijk • proces Wilders moet over • het overlijden van Harry Mulisch 
• kraakwet gekraakt • luidruchtige protesten tegen bezuinigingen cultuursector • Iers bankroet afgewend • PVV’ers in opspraak • Nobelprijs voor Chinese dissident • Amsterdamse 
crèchemedewerker bekent kindermisbruik op grote schaal • Femke Halsema vertrekt • witte kerst • WK niet naar de Lage Landen • Opnieuw & Co realiseert koopkrachtdoelstelling
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Maakt werk 
van hergebruik



 

● Realiseren bedrijfsfilm Opnieuw & Co door het 
DaVinci College.

● Verbouwing en verhuizing van Opnieuw & Co 
Zwijndrecht. De winkel is 200 m2 groter geworden.

● Verhuur lege hal in Zwijndrecht aan Noort Tools.
● Nieuwe meerjarige inzamelcontracten met Net-

werk N.V. / HVC.
● Nieuwe entresolvloer Opnieuw & Co Dordrecht 

extra 200m2.
● Kledingafdelingen 30% groter.
● Overeenkomst met Opnieuw & Co België.
● Metamorfose van Opnieuw & Co Dordrecht en 

Papendrecht.
● Nieuwe kledingbakken in Dordrecht en Zwijndrecht 

in samenwerking met de gemeenten en Netwerk.
● Analyse functioneren filialen Opnieuw & Co.

● Modeshow op 17 april 2010.
● Deelname aan werkgroepen Keurmerk en bench-

mark BKN.
● Deelname aan de aanbesteding van reintegratie-

trajecten Drechtsteden.
● Deelname aan Nationale kringloopdag op 
 2 oktober 2010.
● Deelname boekenmarkt Dordrecht 9 juli 2010.
● Onderzoek naar rendementverbetering Piekfijn 

kringloopwinkel Rotterdam.
● Aansluiting bij CAO-kringloopbranche en 
 pensioenfonds detailhandel.
● Verdere groei in milieurendement, minder CO2 

uitstoot.
● Verdere groei in het aantal klanten en omzet.
● Positief financieel resultaat.

Opsomming
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Een opsomming van zaken die we in 2010 hebben gerealiseerd:
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Sociale 
werkgelegenheid



Opnieuw & Co werkt met een vaste kern van ruim 50 
medewerkers. Daarnaast werken we met een schil van 
80 tot 100 medewerkers in trajecten. Eind 2010 hadden 
we ruim 150 medewerkers in vele verschillende func-
ties zoals chauffeurs, bijrijders, magazijn medewerkers, 
sorteerders, reparatiemedewerkers, winkelmedewerkers, 
administratie, leiding enzovoort. 

In 2010 hebben we ook nog eens ruim 140 taakge-
straften bij ons laten werken, dat verloopt zo goed dat 
reclassering Nederland een intensievere samenwerking 
met ons wil opzetten.

De samenwerking met Bouman GGZ heeft in 2010 ge-
leid tot vele nieuwe producten. Vogelhuisjes, beelden, 
lampen, kassameubelen en verbouwingen zijn enkele 
voorbeelden die door de leuke en gedreven ploeg van 
Bouman GGZ zijn gerealiseerd.
De vele leerlingen van het DaVinci College en andere 
scholen zorgden in 2010 voor een perfecte kerstmarkt, 
daarnaast helpen de leerlingen intensief bij Opnieuw & Co 
Papendrecht en Opnieuw & Co-tje in Zwijndrecht.
De samenwerking met Drechtwerk is in 2010 verder 
gegroeid en daarbij is duidelijk sprake van een win-win-
win situatie voor de medewerkers, Drechtwerk en 
Opnieuw & Co.

Werkgelegenheid
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Aantal personen per regeling werkzaam 2009-2010

2009 2010

stand per 
31 dec 09

heel 
2009

stand per 
31 dec 10

heel 
2010

Kern medewerkers:

arbeidsovereenkomst regulier 19 21 22 26

arbeidsovereenkomst id subsidie 8 9 8 8

arbeidsovereenkomst WSW begeleid werken 4 4 6 6

arbeidsovereenkomst sociale dienst subsidie 2 8 3 3

arbeidsovereenkomst oproep 12 13 11 19

vrijwilligers 17 21 20 23

Totaal kern 62 76 70 85

Schil medewerkers:

Leerlingen diverse scholen 17 76 21 93

Traject Bouman GGZ 27 103 31 98

Drechtwerk 22 27 28 37

Reïntegratie trajecten 12 45 23 30

Taakstraffen Reclassering Ned. + Bouman  7 152 9 141

Totaal schil 85 403 112 399

Totaal aantal personeel 147 479 182 484



Hergebruik is geen linkse hobby maar bittere nood-
zaak. Het verlengen van de levensduur van producten 
zorgt voor minder afvalverbranding en dus minder CO2 
uitstoot. Ons streven is om zoveel mogelijk huisraad 
in te zamelen en daarvan zo weinig mogelijk naar 
de verbrandingsovens te laten gaan. De hoeveelheid 
goederen is in 2010 verder toegenomen tot 2029 ton 
huisraad en 664 ton kleding. 

Door zoveel mogelijk geschikt te maken voor 
hergebruik en het scheiden van afval in herbruikbare 
fracties, gaat slechts 12% alsnog naar de verbranding.

De hoeveelheid ingezamelde kleding nam toe doordat 
we, samen met Netwerk/HVC en de gemeenten, 
hebben geïnvesteerd in nieuwe en meer kledingbakken 
bij openbare gelegenheden.

Ophaaladressen Opnieuw & Co

2009 2010

Dordrecht 2917 2893

Zwijndrecht 1080 1114

Papendrecht 749 731

Hendrik-Ido-Ambacht 472 479

Alblasserdam 198 290

Overig 84 141

Totaal aantal ophaaladressen 5500 5648
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Milieu
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Inkomende stroom goederen:

huisraad 2029 ton

textiel 664 ton

totaal 2693 ton

Uitgaande stroom:

verkocht in winkels 1349

metaal 80

hout 207

textiel 629

papier 113

totaal hergebruik 2378 88%

restafval 314

12% 
Restafval 
314 ton 

50%  
Verkocht in winkels 

1349 ton 

38% 
Materiaal hergebruik 

1029 ton 

Ingezameld 2693 ton 
  Hergebruik  2378 ton (88%) 



De kringloopwinkels zijn de kern van het succes van 
Opnieuw & Co. Het is van groot belang om onze 
kringloopwinkels aantrekkelijk te houden voor onze 
klanten. Dit doen we door de inrichting regelmatig 
te veranderen, het assortiment dagelijks aan te vullen 
en natuurlijk door een klantvriendelijke opstelling van 
onze medewerkers. In 2010 mochten we maar liefst 
183.474 betalende klanten verwelkomen in onze kring-
loopwinkels.

Onze kringloopwinkel in Zwijndrecht is in 2010 ver-
huisd naar een grotere hal. De verbouwing, verhuizing 
en herinrichting hebben we voor een groot gedeelte 
gedaan met onze eigen medewerkers en medewerkers 
van Bouman GGZ. Ook de kringloopwinkels in Dordrecht 
en Papendrecht werden onder handen genomen en 
kregen een nieuwe inrichting.

Winkels
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Omzet Opnieuw & Co Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht (excl. btw)

Omzet x € 1.000,- 2009 2010
Textiel 279 24% 322 23%

Kleingoed 178 15% 228 16%

Meubilair 337 28% 383 28%

Boeken/Platen 137 12% 144 10%

Bruin-/Witgoed/Elekt. 133 11% 154 11%

Diversen 123 10% 161 12%

Totaal 1.187 100% 1.392 100%

2009 2010
Aantal betalende klanten 155.658 183.474



Omzet excl. BTW 2009 2010

Winkelverkopen ➢  1.175.919 ➢  1.390.561

Inzamelvergoeding ➢  266.923 ➢  284.326 

Verkoop textiel (bulk) ➢  121.129 ➢  156.373 

Restfracties ➢  8.329 ➢  38.880 

Reïntegratie trajecten ➢  29.525 ➢  20.896 

Inboedeldiensten ➢  13.124 ➢  26.551 

Totale omzet €  €  

Inkoop kosten ➢  28.147 ➢  59.632 

Toegevoegde waarde €  €  

Personeelskosten
€ 0,48

Huisvestingskosten
€ 0,23

Productiekosten 
€ 0,09

Verkoopkosten 

Algemene kosten 

Reserveren
& investeren

€ 0,13

Personeelskosten € 0,48

Huisvestingskosten € 0,23

Productiekosten € 0,09

Verkoopkosten € 0,02

Algemene kosten € 0,05

Reserveren & investeren € 0,13

Financiële resultaten

Personeelskosten
€ 0,48

Huisvestingskosten
€ 0,23

Productiekosten 
€ 0,09

Verkoopkosten 

Algemene kosten 

Reserveren
& investeren

€ 0,13

Personeelskosten € 0,48

Huisvestingskosten € 0,23

Productiekosten € 0,09

Verkoopkosten € 0,02

Algemene kosten € 0,05

Reserveren & investeren € 0,13

WAAR BLIJFT UW EURO:
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Opnieuw & Co werkt intensief samen met andere organisaties zoals: 

● Netwerk HVC

● Drechtwerk

● Branchevereniging kringloopbedrijven Nederland (BKN)

● Samenwerkende kringloopbedrijven Brabant (SKB)

● Reclassering Nederland

● Het DaVinci College en vele andere scholen

● Bouman GGZ

● Yulius Het Tij (voorheen RMPi School Het Tij)

● Gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht

● Diverse reïntegratiebedrijven

● Weizigt Natuur en Milieu centrum

Samenwerking
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Opnieuw & Co B.V.
Postbus 95
3300 AB Dordrecht
T 078-6417966

KvK 24324171 Dordrecht
Rabobank 3953 50 972
BTW nummer 8099 49 568 B 01
DRV accountants en belastingadviseurs

www.opnieuwenco.nl
info@opnieuwenco.nl

Aandeelhouders:
Da Vinci College
Bouman GGZ 

Raad van Commissarissen:
Dhr. J.P.V.M. Laurijssens
Dhr. P.H.J. Vrancken
Dhr. E.C.J.E. Czyzewski

Directeur: 
Dhr. M.E. van Goch

Merwedestraat 52-54
3313 CS

Dordrecht

Ketelweg 61 h
3356 LD

Papendrecht

Lindtsedijk 86
3336 LE

Zwijndrecht

Burg. Jansenlaan 

Zwijndrecht

Gegevens

Alle mensen op de foto’s in dit jaarverslag zijn medewerkers 
en klanten van Opnieuw & Co.


