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Het is kwart over tien 
’s ochtends. Kringloop-
winkel Spullenhulp in Soest 

is een kwartier open, maar er 
neuzen al fl ink wat mensen in 
de schappen. “Vóór openingstijd 
staan er gemiddeld al tussen 
de tien en twintig man voor de 
deur”, vertelt bedrijfsleider Bert 
de Wilde. “allemaal hopen ze 
die ene schat te vinden, of de 
nieuwste spulletjes eruit te 
vissen.” Spullenhulp werd al in 
1973 geopend, zo’n zeven jaar 
voordat er andere vestigingen in 
Nederland kwamen. Het enorme 
gebouw bestaat voornamelijk uit 
een grote hal, maar door het 
gebruik van houten balken oogt 
het toch knus. Met een uitge-
breide dames-, heren- en 
kinderhoek vol broeken, jassen, 
blouses, truien, overhemden en 
schoenen, is kleding ruim 
vertegenwoordigd. Twee van de 
drie pashokjes zijn nu al bezet. 
“Textiel wordt hier sowieso het 
meest verkocht. We krijgen 
jaarlijks 100.000 kilo aan kleding 

binnen, maar dat gaat er net 
zo snel weer uit. We verkopen 
400 stuks per dag.” Er zitten 
regelmatig outfi ts tussen van 
dure merken als armani en 
Marc Cain. En laatst had 
Spullenhulp laarzen van 
Roberto Botticelli. Die doen wel 

honderden euro’s in de reguliere 
winkel, maar hier werden ze 
verkocht voor slechts € 39,95. 
“En dan zijn ze maar één keer 
gedragen. Wij vragen niet de 
hoofdprijs, want we vinden dat 
er voor iedereen iets leuks te 
koop moet zijn.” 

emotionele waarde
En dat zijn niet de enige krenten 
in de pap die De Wilde heeft zien 
langskomen in de drie jaar dat 
hij nu de scepter zwaait bij 
Spullenhulp. “Enige tijd geleden 
bracht iemand een viool binnen. 
Die hebben we laten taxeren en 
op een veiling verkocht voor 
€ 12.000,-. Daar hebben we het 
violenfonds mee opgericht, 
waarmee wij goede doelen 
steunen. Dat kan de plaatselijke 
scoutingvereniging of een 
hospice zijn.” Maar soms gaat 
het niet om het geld, maar om 
de emotionele waarde. “Er werd 
hier een puzzeldoos afgeleverd 
uit een huisontruiming. We 
maakten hem open en zagen 
dat er allemaal persoonsdocu-
menten in zaten. Rijbewijzen, 
geboorteaktes, paspoorten, 
maar ook voedselbonnen uit 
de Tweede Wereldoorlog en 
documenten uit 1909. Wij 
hadden zoiets van: ‘Volgens ons 
had dit niet weg gemogen’. We 
zijn via Facebook en Google aan 
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Het succes

Het loopt lekker met de kringloopwinkel. 
Over de populariteit ervan is deze week 
de documentairereeks ‘Het succes van de 
kringloopwinkel’ te zien. TV krant neusde 
rond in de oudste vestiging van Nederland. 
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het zoeken geslagen en hebben 
één van de kinderen van de 
eigenaar achterhaald. Die is het 
met tranen in haar ogen komen 
ophalen, zo blij was ze dat het 
teruggevonden was.” 

Skeelers en Samsonite
Terwijl de regen gezellig op het 
gedeeltelijk glazen dak klettert, 
vinden we in de schilderijenhoek 
maar liefst zes werken met 
zonnebloemen. Geen ervan is 
een Van Gogh, maar voor 
maximaal € 6,50 heb je toch iets 
moois aan de muur hangen.  
En wie op zoek is naar rages  
van vroeger: de restanten van de 
hype inlineskating die dik tien 
jaar geleden ons land in de 
greep hield, zijn hier te vinden. 
In een mand worden de skeelers 
voor € 3,50 per set aangeboden. 
Iets verderop ligt een witte 
Samsonitekoffer voor € 2,50  
te wachten op een nieuwe 
eigenaar. Het zou fijn zijn als 
deze de initialen I & K heeft, 
want deze staan al op de koffer. 

Kleine portemonnee
Het publiek gaat keurend op  
een bankstel zitten (Spullenhulp 
krijgt dertig tot veertig bankstel-
len per week binnen), bekijkt 
vorsend een fonduestel, en 
bladert door boeken van Carry 
Slee en Connie Palmen. De 
mannen en vrouwen die hier 
rondlopen, zijn van alle leeftijden 
en komen uit alle windrichtin-
gen. Iets wat De Wilde ook is 
opgevallen. “Het publiek is heel 
gemêleerd. Natuurlijk komen 
hier de mensen met een zeer 
kleine portemonnee. Er zitten 
schrijnende gevallen tussen, die 
van vijftig euro per week moeten 
rondkomen. Daarom prijzen we 
een gemiddeld kledingstuk ook 
niet duurder dan € 2,50. Daar-
naast hebben we de schatzoe-
kers, die hopen dat ze op mooie 
spullen stuiten. En dan hebben 
we nog de groep die iets zoeken 
dat nét hun moderne inrichting 
afmaakt. Een potje, vaasje, 
stoeltje… Het kan van alles zijn. 
Dertigers en veertigers vinden 

het hip om iets uit de kringloop-
winkel in de woonkamer te 
zetten. Iets is dan misschien  
oud, maar in een strak ingerichte 
woonkamer krijgt het opeens 
een trendy uitstraling, in plaats 
van een stoffige.”

Retro is in
De bedrijfsleider merkt dat 
ouderwets weer in is. “Er is heel 
veel vraag naar retro. Materiaal 
uit de jaren zeventig. Zo’n 
gekromde staande lamp met een 
oranje kap vliegt de winkel uit.” 
Maar wie denkt dat er alleen 
maar zwaar eikenhouten spul in 
de kringloopwinkel te vinden is, 
heeft het mis. “Vroeger deden 
mijn ouders vijftig jaar met een 
bank”, herinnert De Wilde zich. 
“Maar dat is tegenwoordig niet 
meer. De trend is nu dat we vijf 
jaar met een stoel, bank, tafel  
en televisie doen, en dan moet 
er weer wat anders komen. Dus 
de spullen die we binnenkrijgen, 
worden jonger en mooier.” 

Praatje maken
Wat is eigenlijk het succes van 
de kringloopwinkel? Bedrijfslei-
der De Wilde heeft in elk geval 
een verklaring voor de populari-
teit van ‘zijn’ Spullenhulp.  
“We zijn hier één grote familie. 
Iedereen respecteert elkaar en 

laat elkaar in zijn waarde. Zowel 
de medewerkers als de klanten. 
Want we hebben veel bezoekers 
die iedere dag even langs 
komen. Niet eens om iets te 
kopen, maar om een praatje te 
maken. Een kringloopwinkel is 
een sociaal ding. Neem nou 
Greet. Ze is 93 jaar, maar komt 
twee keer per week een doosje 
met warm gekookte eieren 
brengen, voor tijdens 
de lunch. Dat is toch 
fantastisch?”

“ Iedereen hoopt dIe  
ene schat te vInden”

•  In de jaren 80 ontstond in Nederland behoefte aan werkplaatsen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er was ook 
veel hulp nodig, want Nederland kampte met een groeiende 
afvalberg en het vroeg vele handen om het hergebruik van oude 
spullen zo goed mogelijk te organiseren.

•  Er zijn 1.000 tot 1.300 kringloopwinkels in Nederland.
•  Daarvan zijn er 193 aangesloten bij de Branchevereniging 

Kringloopbedrijven Nederland (BKN).
•  De totaalomzet van deze 193 BKN-winkels is 98 miljoen.  

De geschatte omzet van alle kringloopwinkels in Nederland  
is 250 miljoen per jaar. 

•  In 2016 hebben 12 miljoen klanten iets gekocht in een  
BKN-winkel. 

•  Er werken ruim 15.000 medewerkers in de branche, onder  
wie vrijwilligers, langdurig werkelozen, gehandicapten, ex- 
gedetineerden en andere mensen die moeite hebben werk  
te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. 

Kringloopcijfers 
(VolGENS DE laaTSTE METING IN 2016)
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