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Bij WaardeRing 
komen circulariteit en 
inclusiviteit samen

Bij haar aanstelling in 2019 zag Wilma dat er veel kansen lagen bij 
haar kringloopwinkels om voor minder afval te zorgen. Door veel 
meer de samenwerking met andere partijen aan te gaan, bedacht 
ze. ‘Van de spullen die mensen naar ons toe brengen, is 35 procent 
verkoopbaar. De rest is dat niet omdat er geen vraag naar is’, 
legt ze uit. ‘Producten die uit één materiaalsoort bestaan, 

worden als grondstof afgevoerd om te recyclen. Samengestelde 
producten, die uit meerdere grondstoffen bestaan, gooiden we, 
tot voor kort, vaak weg. Daar moest iets gebeuren.’ 

Uit gesprekken met het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs (vso) bleek dat het voor hen lastig was om stressloos 

Ruim drie jaar bestaat het circulaire ambachtsnetwerk WaardeRing inmiddels in Regio Zwolle. Bedrijven, gemeentes 
en onderwijsinstellingen werken daarin samen om zo min mogelijk grondstoffen te verspillen en om die vooral te 
hergebruiken. Wilma Voortman, directeur van Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus&Noggus, en Maarten  
van Dongen, projectleider bij Natuur en Milieu Overijssel, zijn de enthousiaste kartrekkers van het succesvolle netwerk. 
‘We zijn aan het uitvinden hoe een duurzame economie eruit moet zien.’

‘We willen dat de circulaire beweging op gang komt’

‘ Een circulaire economie  
kan niet zonder inclusiviteit’ 

werk te vinden voor hun leerlingen. ‘Toen ontstond het idee 
de reststromen van onze kringloopwinkels te koppelen aan die 
scholen’, zegt Wilma. ‘Maar ook zag ik kansen om samen te werken 
met andere onderwijs- en zorginstellingen en met bijvoorbeeld 
Tiem, het sociaal werk- en ontwikkelbedrijf van Gemeente Zwolle.’

Prijsvraag
Een prijsvraag van Rijkswaterstaat bracht Wilma en Maarten 
bij elkaar. ‘Gemeenten kregen subsidie om een idee uit te 
werken voor een circulair ambachtsnetwerk. Gebaseerd op een 
voorbeeld in Zweden, waar alles op één locatie bij elkaar kwam: 
kringloopwinkel, milieustraat, onderwijs en ambachtslieden. 
Een walhalla volgens Rijkswaterstaat’, blikt Maarten terug. Toch 
stelde hij voor om het anders te doen. ‘Onze partners hadden 
allemaal al een plek in Gemeente Zwolle, zoals de milieustraat 
van ROVA, de kringloopwinkels van Wilma en de praktijklokalen 
in schoolgebouwen. Daarom was één locatie niet logisch.’ En wist 
Maarten: ‘Als we ons op één plek hadden gefocust, was het vooral 
over vierkante meters en vergunningen gegaan. Dan hadden we pas 
binnen een jaar of tien een ambachtsnetwerk gehad’.

Het idee sloeg aan, want het uitgewerkte plan van Wilma en 
Maarten werd verkozen tot een van de winnaars. ‘Meestal blijft 
het dan bij een haalbaarheidsstudie, maar wij zijn gewoon aan de 
slag gegaan’, vertelt Maarten. En met succes, want WaardeRing 
is inmiddels gegroeid van 12 naar 54 partners, inmiddels ook 
buiten de gemeentegrenzen van Zwolle. Belangrijk daarbij is 
het sociale aspect. ‘Een circulaire economie kan niet zonder 
inclusiviteit. Daarom werken we behalve met ondernemers ook 
samen met praktijkscholen, voortgezet speciaal onderwijs, sociale 
werkvoorziening en zorginstellingen als Philadelphia en Frion.’ 
Leerlingen van onder meer Thorbecke SG en De Ambelt werken 
bijvoorbeeld in het textielsorteercentrum van Stichting Kringloop 
Zwolle en pimpen oude meubels die ze vervolgens via 
Marktplaats verkopen.

Van opblaaskrokodil tot slipper 
Inmiddels zijn er tal van producten die via de kringloopwinkels 
van Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus&Noggus. 

Zelfs (lekke) opblaasbare zwembaden, strandballen en 
opblaaskrokodillen krijgen een tweede leven. Want dergelijke 
producten gaan sinds deze zomer naar Vinylrecycling in Lelystad, 
die er grondstoffen van maakt voor tuinslangen en slippers. 
Een ander voorbeeld is de Kerst Pop-Up in de Zwolse Diezerstraat, 
die eind oktober haar deuren opende. ‘Die winkel is volledig 
ingericht door studenten van vso, praktijkonderwijs, mbo en hbo. 
Onder begeleiding van mensen van Stichting Kringloop Zwolle 
runnen ze die winkel’, vertelt Maarten. Wilma vult aan: ‘Daar laten 
we graag zien hoe gaaf hergebruik is en wat er mogelijk is. Want 
de meeste mensen zien niet wat er al allemaal op het gebied van 
circulariteit gebeurt bij scholen en bedrijven. Daarom hebben we 
ook gekozen voor een plek midden in de stad.’

Trots
Ze lopen er niet mee te koop, maar dat WaardeRing tot een 
voorbeeld is uitgegroeid voor de rest van Nederland maakt beiden 
enorm trots. ‘Als we willen, kunnen we elke dag wel een gemeente 
te woord staan. Die erkenning is mooi’, zegt Maarten. Wilma: 
‘Maar daar doen we het uiteindelijk niet voor. We zijn intrinsiek 
gemotiveerd om WaardeRing groter te maken. Als we mensen 
weten te inspireren, zijn we nog trotser. We willen dat de circulaire 
beweging op gang komt, daar gaat het om. Dat mensen niet langer 
in geld denken, maar in waarde van mensen en materialen.’

Wil jij duurzamer ondernemen of samenwerken met bedrijven  
die (ook) duurzaam zijn, ga dan naar www.waarde-ring.nl  \


