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Samenvatting
”Locals4Locals

Gemert” is op 2 september 2019 opgericht als een initiatief van de Stichting Leergeld
Gemert e.o. en de Stichting Kledingbank Gemert-Bakel e.o. Het uiteindelijke doel is om de continuïteit
van hulpverlening aan kwetsbare minima in de gemeente Gemert-Bakel te borgen voor zolang dat
noodzakelijk is. Dit is een lokale gezamenlijke verantwoordelijkheid en de Stichting Locals4Locals
Gemert wil hierin het initiatief nemen.
Hiervoor is durf, passie, commitment en geld nodig!
In dit voorstel zullen wij laten zien op welke wijze wij bovenstaande met lokale inzet denken te gaan
bereiken. Door het bundelen van enthousiasme, kennis, netwerken, inkomsten gaan wij iets bijzonders
realiseren in Gemert dat als voorbeeld kan gaan dienen voor andere gemeenten en regio’s. Er is in
Gemert e.o. veel mogelijk met de juiste mensen en middelen gaan we dat doel bereiken. De realisatie van
ons plan zal naar verwachten 1 tot 2 jaar in beslag nemen. Maar het aller belangrijkste is toch wel uw
politieke en sociale commitment op korte termijn.

De zandloper loopt voor één van de deelnemende partijen (Stichting Kledingbank Gemert e.o.)
al enige tijd. Zonder uw bijdrage en zonder het initiatief van Stichting Locals4Locols Gemert
zal de Stichting Kledingbank Gemert e.o. haar deuren noodgedwongen moeten sluiten!
Hiervoor willen wij toch voor verantwoordelijk zijn in de wetenschap dat dit, met een éénvoudig
commitment (en dus geen financiële bijdrage), dit voorkomen kan worden.

Doelstelling
“Stichting Lokals4Lokals Gemert“ heeft als doel, het ondersteunen van initiatieven gericht op de
armoedebestrijding binnen Gemert en de directe omgeving en al wat hiermede rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te
verwezenlijken door:
het verwerven van inkomsten middels fondsenwerving;
de inzameling van secundaire producten en grondstoffen bij particuliere huishoudens alsook
bedrijven en het beschikbaar stellen van inzamelmiddelen hiervoor;
het op- en overslaan en het sorteren van de ingezamelde secundaire producten en grondstoffen;
het exploiteren van een vast en online verkooppunt van secundaire gerecyclede en circulaire
producten;
het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor bedrijven die zich richten op een positieve
bijdrage aan sociale circulaire producten met als doel om hergebruik van nieuwe grondstoffen tot
een minimum te beperken;
het leveren van een jaarlijkse financiële bijdrage aan de Stichting Kledingbank Gemert-Bakel e.o. en
de Stichting Leergeld Gemert-Bakel e.o. ;
het leveren van een jaarlijks uit te betalen extra financiële bijdrage aan andere lokale verenigingen,
stichtingen, scholen en andere initiatieven gericht op de armoedebestrijding.
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Missieverklaring
Onze missie: “met een maximale inzet en betrokkenheid een bijdrage leveren aan het terugdringen van
het gebruik van nieuwe grondstoffen met de inzet van lokale (sociale) vrijwilligers en werkgelegenheid en
hiermee een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding. People, planet, profit zullen hierbij centraal
komen te staan.”
Mens (people)
Inwoners van de gemeente Gemert-Bakel met een beperking, burgers met een afstand tot de
arbeidsmarkt en hulpbehoevende inwoners (kinderen, gezinnen en ouderen) staan centraal inclusief het
daarbij betrekken van andere lokale organisaties.
Milieu (planet)
Duurzaam, circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen de basis om lokaal hergebruik
van materialen en goederen te stimuleren met als uiteindelijke doel de inzet van primaire grondstoffen te
reduceren.
Financieel (profit)
Het streven is om met lokalen initiatieven zorg te dragen voor voldoende inkomsten om daarmee de
hulpverlening aan kwetsbare minima door de betrokken instellingen en organisaties (mede)te financieren.

Wat vragen wij
De Stichting Locals4Locals Gemert vraagt het college van B&W het volgende:
1) Commitment voor het lokale initiatief “Locals4Locals Gemert”;
2) Per 1 januari 2020 het alleenrecht te verstrekken in de gemeente Gemert-Bakel voor de inzameling
van gebruikte kleding en schoenen, frituurvet en kleine afvalstromen (mobieltjes en inktpatronen)
op vaste standplaatsen en huis aan huis voor de minimale duur van 10 jaar met een stilzwijgende
verlengingsoptie van telkens 5 jaar;
3) Eventueel vrijkomende (grove) afvalstromen kunnen om niet ingeleverd worden op het milieupark.
4) Jaarlijks mee aanwijzen van 5 organisaties/verenigingen/initiatieven die in aanmerking komen voor
een éénmalige bijdrage;
5) Jaarlijkse evaluatie over de voortgang van dit initiatief;
6) In samenwerking met “Locals4Locals Gemert” en Cofa B.V. circulair ondernemen bij de bedrijven
in Gemert stimuleren.

Wat hebben wij te bieden
De Stichting Locals4Locals Gemert biedt het college van B&W het volgende:
8) Het jaar 2020 wordt gezien al een opstart jaar, zowel qua uitvoering als ook financieel (exploitatie);
9) In 2021 heeft de Stichting Leergeld e.o. met een nieuw meerjarig beleidsplan en begroting. Hierin
gaan we afspraken maken over het verminderen van de subsidie gekoppeld aan de netto inkomsten
afkomstig uit de inzameling van kleding en schoenen. In de 2e helft van 2020 zullen hier goede
afspraken over gemaakt worden, vastgelegd in een overeenkomst.
10) Ons uiteindelijke doel is om er voor te dragen dat het netto resultaat zodanig is dat er voor de
Stichting Leergeld Gemert e.o. geen subsidie nodig is vanuit de gemeente Gemert-Bakel.
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Plan
“Locals4Locals Gemert” is gevormd door de Stichting Leergeld Gemert e.o. en Stichting Kledingbank
Gemert e.o. en beide stichtingen kennen sinds jaren al een samenwerkingsrelatie. Gezamenlijk plan is om
een ‘onderneming’ op te richten die zorg voor stabiliteit, lokale samenwerking waarbij er gebruik
gemaakt zal gaan worden van een fysiek moderne winkel en een online platform voor diverse
activiteiten.
De voorbereidingen zijn inmiddels in gang gezet en met de oprichting van een stichting is dit op 2
september 2019 geformaliseerd. Het jaar 2019 zal gebruikt worden om alle voorbereidingen te treffen
om zo per 1 januari 2020 in een eigen jasje van start te gaan. Daar komt bij de enorme tijdsdruk op dit
project, aangezien de kans zeer reëel aanwezig is dat de Kledingbank Gemert uit kostenoverwegingen
har deuren zal moeten sluiten per 01-06-2020.
Het bedrijfsplan van de Stichting Locals4Locals is de redding hiervoor. Voor de uitvoering van onze
plannen zijn wij niet op zoek naar financiële middelen vanuit de gemeente Gemert-Bakel. Nee, we willen
uitsluitend commitment!

Beschrijving activiteiten
Om ons plan te realiseren gaan we met ingang van 2020 een aantal activiteiten en diensten opzetten en
uitvoeren. Met deze basisactiviteiten genereren we voldoende financiële middelen om daarmee het
voortbestaan van de Kledingbank Gemert e.o. te borgen. In een volgende fase gaan we activiteiten en
diensten opzetten die in de behoefte van onze doelgroep voorzien. Maar ook zullen we een bijdrage gaan
leveren waarmee we extra inkomsten genereren om daarmee de afhankelijkheid van subsidies te
ondervangen. Kortom het ultieme doel is volledige onafhankelijkheid.
Ten einde onze doelstellingen te realiseren worden er diverse activiteiten en diensten uitgevoerd. In
onderstaande opsomming staan een aantal activiteiten beschreven die passen in het concept van de
nieuwe ‘onderneming’:
 Kledingbank
 Speelgoedbank
 (Digitale) kringloopwinkel
 Verkoopruimte voor kleding, schoenen, huisraad en zelf opgeknapte fietsen
 Verkoopruimte van re-design spullen
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 Inzamelen kleding & schoenen (burgers en BKG)
 Inzamelen kleine waardevolle grondstoffen zoals mobieltjes/inktpatronen (burgers en BKG)
 Inzamelen frituurvet bij supermarkten en sportverenigingen
 Fietsenwerkplaats Leergeld
 Social media: Instagram, Facebook, enz.
 Repaircafé
 Ceigoed (computers en elektronica)
 Koffiecorner/internetcafé/ontmoetings- en vergaderruimte
 Inboedelservice
 Ruimte voor advies en ondersteuning (belastingen, bewind voering, enz.)

Bedrijfspand en openingstijden
Het heeft onze hoogste prioriteit om een geschikte en betaalbare ruimte te vinden (voor 01-06-2020)
waar in we al deze activiteiten en diensten gaan huisvesten. Hiervoor hebbe we nodig een bedrijfspand
met een vloeroppervlak van minimaal 500 m2 tot 750 m2 met voldoende parkeergelegenheid. De
inrichting van de locatie en het bedrijfspand zijn hierbij belangrijk. Stichting Leergeld Gemert e.o. en de
Kledingbank Gemert e.o. hebben al de beschikking over een goede inventaris. Inmiddels hebben
verschillende lokale en regionale bedrijven aangegeven mee te gaan investeren bij het inrichten van het
bedrijfspand.
Uiteindelijk doel is om na 2 jaar een dagelijkse openstelling van maandag tot en met zaterdag te
realiseren. Mogelijk dat er voor bepaalde doelgroepen specifieke openingstijden gehanteerd zullen
worden.

Beoogde deelnemers in “Locals4Locals Gemert“
Bij de invulling en uitvoering van “Locals4Locals Gemert” gaan wij bijna uitsluitend samen werken
met lokale instellingen en ondernemers. Bij een eerste gespreksronde hebben zich lokale ondernemers
gemeld die een actieve bijdrage (financieel, materieel en/of diensten) willen gaan leveren. Zo zal de
complete administratie verzorgd worden door een administratiekantoor uit Gemert. Dat geldt ook voor
het jaarlijks aanvragen van de verschillende subsidies.
Naast bedrijven zijn ook de inwoners van Gemert-Bakel een belangrijke factor in het welslagen van dit
bedrijfsplan. Via actieve voorlichting over onze activiteiten: “Wat doen we, voor wie en waarom” gaan
we meer draagvlak creëren en proberen we meer hulp en ondersteuning te krijgen bij het bedrijfsleven
en inwoners uit onze gemeente.
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Daarnaast zullen we de inzet van ook sociale werkgelegenheid verder gaan uitbreiden met een aantal
medewerkers van Senzer. Voorwaarde hierbij is wel dat we op zoek gaan naar medewerkers die
afkomstig zijn uit de gemeente Gemert-Bakel. Lukt dat niet dan zal geprobeerd worden om deze
werkzaamheden met vrijwilligers of een andere doelgroep uit Gemert-Bakel. Onze aanpak Locals4Locals
willen we in stand houden, een lokale oplossing is er altijd te bedenken.

Circulaire economie
Daarnaast doet zich binnen het netwerk van “Locals4Locals Gemert” een extra mogelijkheid voor om,
extra inkomsten te genereren. Dit naast het feit dat deze te ondersteunen bedrijfsactiviteit een actieve en
positieve bijdrage levert aan het opzetten van een circulaire economie. Het bedrijf Cofa BV is op dit
moment nog gevestigd in Sittard en eigenaar Frans Beckers is in Nederland de goeroe op het gebied van
circulaire economie. Frans was voorheen de strategisch adviseur circulaire economie voor de directie van
Van Gansewinkel en daarna werkzaam geweest als directeur bij “Cradle to Cradle”. Cofa BV is de
volgende stap in dit proces, het opzetten en borgen van een circulaire economie in bedrijfsprocessen.
Daar waar het concept “Cradle to Cradle” stil is blijven staan.
Doel van Cofa BV is om de circulaire economie op gang te brengen en dat in bedrijfsprocessen te gaan
borgen. Het eerste serieuze succes is een feit, de grootste leverancier van werkschoenen (Emma uit
Maastricht) gaat eind 2019 haar gehele collectie omzetten naar een 100% circulaire werkschoen. Doel
van Cofa BV is om dit verder uit te breiden in Nederland en tal van initiatieven zijn er al lopende van
werkkleding tot kantoorartikelen.
Cofa BV en “Locals4Locals Gemert” hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst voor het
invullen van de retourlogistiek, het sorteren van werkkleding en het ontmantelen van PBM’s. Daarbij is
het de bedoeling dat Cofa zich in 2020 gaat vestigen in Gemert. Ook zal er de komende 2 jaar bekeken
worden of ook andere circulaire activiteiten, zoals het mechanisch ontmantelen van werkschoenen en
het vervezelen van werkkleding zich kunnen vestigen in Gemert. Cofa BV is inmiddels al benaderd door
Senzer om te bekijken op welke wijze samenwerking mogelijk is. Samenwerking is daarbij zeker een
optie echter zal de regie en aansturing bij “Locals4Locals Gemert” komen te liggen. Daarnaast zal er
gekeken worden naar een samenwerking met ORO voor het ontmantelen van de PBM’s. Deze
werkzaamheden worden momenteel als dagbesteding verzorgd door een vergelijkbare instantie als ORO
uit Sittard.
Kortom enorme kansen voor zowel “Locals4Locals Gemert” als ook voor de gemeente Gemert-Bakel.
De uit te voeren werkzaamheden passen prima in de duurzame toekomstvisie van de gemeente. Maar dat
ook voor de PR en uitstraling niet te onderschatten is.
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Bedrijfsvoering/planning
De implementatie van “Locals4Locals Gemert” is onder te verdelen in een planning voor de korte
termijn 2019 + 2020 (fase 1 en fase 2) en een visie voor de jaren daarna (fase 3). In onderstaande
opsommingen staan de belangrijkste zaken vermeld.
Fase 1 (2019)
 Oprichting Stichting Locals4Locals Gemert (gereed sinds 2 september 2019);


Voorstel aan college B&W van Gemert-Bakel (september);



Na commitment college B&W vastleggen huur bedrijfsruimte/winkel voor 3 tot 5 jaar (oktober);



Opzetten website en start met uitgebreide campagne social media (oktober t/m december);



Opening nieuwe winkel (per 1 december 2019);



Voorbereidingen voor gemeente dekkende inzameling kleding en kleine afvalstromen (december);



Aanvragen sponsering en subsidies voor 2019 en 2020.

Fase 2 (2020)
 Plaatsen van nieuwe mooie inzamelvoorzieningen voor kleding en kleine afvalstromen (januari);


Overleg en afstemming met Senzer over uit te voeren werkzaamheden (1e kwartaal);



Overleg en afstemming met Cofa B.V. over uit te voeren werkzaamheden (1e kwartaal);



Invulling geven aan en inrichten bedrijfsruimte voor activiteiten van kringloop, fietsreparatie,
Repaircafé en Ceigoed (1e kwartaal);



Opzetten en inrichten online kringloopwinkel en het uitbreiden met aanvullende diensten zoals
inboedel verhuisservice, platform voor werk en klussen (2e kwartaal);



In afstemming met Cofa B.V. een voorstel voorbereiden welke voorgelegd zal worden aan alle leden
van de BKG (2e kwartaal);



Tussentijdse evaluatie met college Gemert-Bakel over de bereikte resultaten en toekomstige plannen
en mogelijkheden (november).

Fase 3 (2021 en verder…)
 Verder borging en verankering van het concept in Gemert e.o.;


Onderzoek naar grote kringloopwinkel in combinatie met online verkoop;



Opzetten van een inboedelservice als dienstverlening;



In afstemming met Cofa B.V. een de sortering van bedrijfskleding invullen;



In afstemming met ORO de ontmanteling van PBM’s invullen.
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