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Stellingen
Via chat of via handen 

Stelling 1:

Als we samen met Avri mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen laten werken, 

bent u daar dan voorstander van? 

Stelling 2:

Als daarvoor de tarieven afvalstoffenheffing door Avri wat verhoogd moeten worden, bent u 

daartoe dan bereid? 

Stelling 3:

Bent u bereid te investeren in de circulaire economie en inclusieve arbeidsmarkt?



Project Cirtex

Met Cirtex op weg naar een Circulaire economie en een Inclusieve arbeidsmarkt!

Even voorstellen:
- Joost Reus

- Willem Posthouwer 

- Stefan Van Someren 

- Anita Sorensen

- Ben Brink, 

- Collin Stolwijk 

Stuurgroeplid Ton van Maanen: https://youtu.be/sj6_bEP60io

https://youtu.be/sj6_bEP60io


Project Cirtex

Met Cirtex op weg naar een Circulaire economie en een Inclusieve arbeidsmarkt!



Circulaire economie

• klimaat: Co2 uitstoot reduceren

• belangrijke economische ontwikkeling

• Nieuwe ketensamenwerkingen (coöperaties)

• Nieuwe maatschappelijke verdienmodellen

• Grip op de grondstoffenmarkt

• Stabiel prijsbeleid

Circulair + inclusieve arbeidsmarkt = 

Inclusief werk voor Rivierenlanders

• Heel veel banen 

• Kansen voor doelgroep Werkzaak



Sense of urgency is enorm 



Theo

Het gaat om de toekomst voor onze kinderen



Stappenplan CIRTEX 

Stap 1: Starten CIRTEX, oprichten van een textielsorteercentrum op basis van de huidige businesscase

Stap 2 is al gestart Circulaire ketenpartners in de regio meenemen in een aanvraag voor europese

subsidie op basis van een toekomstige circulaire businesscase. 

Stap 3 is samen de cooperatie met 15 werkgevers die met elkaar de CO2 reductie nog verder 

verlagen en nog meer werkgelegenheid gaan bieden. 

1     2      3     4 De keten rondmaken met Textiel     Een inclusieve arbeidsmarkt



Voorbeeld: Circulaire keten voor

1. Avri zamelt textiel in.

2. CIRTEX, medewerkers vanuit werkzaak, sorteert de textiel in 12 soorten.

3. 2Switch (Bartje) neemt herdraagbare kleding af en verkoopt deze in haar 

winkels.

4. CLS-Tex maakt straatmeubilair van resttextiel en plasticafval.

5. Coöperatie van Makers assembleert het straatmeubilair.

6. OFN brengt projectmatig straatmeubilair op de markt.

7. De gemeente plaatst dit straatmeubilair in  de openbare ruimte.



1. Avri zamelt textiel in.

2. CIRTEX sorteert de textiel in 12 soorten.

3. 2Switch neemt herdraagbare kleding af en verkoopt deze in haar winkels.

4. I-Did vervilt resttextiel.

5. Nyink maakt akoestische schermen.

6. Ahrend/Gispen gebruiken gerecycled vilt voor stofferingen.

7. Verkoop van circulaire producten in Rivierenland.

Voorbeeld: Circulaire keten voor



Coöperatie meest passende rechtsvorm
Blijkt uit extern juridisch onderzoek :

• publiek/private samenwerking mogelijk

• heeft rechtspersoonlijkheid

• aansprakelijkheid is uitgesloten

• winstuitkering is mogelijk

• flexibele toe- en uittreding (keten)partners

• flexibele inrichting governance

• verantwoording door bestuur aan Raad van toezicht

Besluit tot deelname aan rechtsvorm kan het AB nemen,

nadat zij zienswijze van de gemeenten heeft gevraagd.



Exploitatie tekort 
wordt binnen 
begroting Werkzaak 
afgedekt vanuit 
buigmiddelen  en 
Innovatiebudget, 
conform voorste AB.



Besluitvorming CIRTEX
Nov 2021 Gezamenlijke platformbijeenkomst Werkzaak en Avri

• Toelichting op de plannen CIRTEX en start zienswijze procedure voor de 

oprichting van de benodigde rechtsvorm (coöperatie CIRTEX).

Dec 2021 Subsidie aanvraag textielketen 

• Indiening subsidieaanvraag Cirtex met 15 MKB bedrijven uit Regio.

• Tijdige besluitvorming is van belang voor publiek-private samenwerking .

Maart 2022 Gemeenteraden

• Zienswijze procedure (consultatie van de raadsleden) - welke tijd is nodig 

om tot formele zienswijze te komen met oog op verkiezingen.

DB Werkzaak en Avri

• Besluit tot oprichting van de Coöperatie CIRTEX, gewogen de zienswijze van 

de gemeenteraden. 

AB Werkzaak en Avri

• Besluit tot de formele oprichting van de Coöperatie CIRTEX.



Vragen

Allen

Circulair + inclusieve arbeidsmarkt = 


