
 

 

Profiel RvT lid Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis 

Introductie 

De raad van toezicht van Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis in Leiden zoekt een nieuwe lid 
RvT. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die interesse heeft in en affiniteit heeft met kringloop, 
duurzaamheid en circulariteit.  

Organisatie 

Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis is een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor 
mens en milieu. De stichting heeft een tweeledige doelstelling: 

 Het terugdringen van afvalstromen door middel van het zoveel mogelijk promoten van 
hergebruik van goederen en materialen; 

 Het scheppen van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt. 

Er werken zo’n 170 mensen voor de stichting met verschillende achtergronden en uit verschillende 
doelgroepen. Naast de medewerkers in dienst van de stichting zijn er veel vrijwilligers actief en een 
groep medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit diverse wetgevingen. 

De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn ondergebracht in vijf categorieën: 

 Het inzamelen en sorteren van goederen; 
 Het verwerken van goederen: repareren, recyclen en upcyclen; 
 Het verkopen van herbruikbare, gerepareerde, geupcyclede en gerecyclede goederen; 
 Dienstverlening (beheer Fiets Fout = Fiets Weg); 
 Het bieden van leer-werkplekken en het begeleiden van medewerkers. 

Naast de “reguliere” kringloopactiviteiten loopt de stichting voorop m.b.t. ontwikkeling op circulair 
gebied in gemeente Leiden en omliggende gemeenten. In november is er in samenwerking met een 
aantal partijen het Circulair Warenhuis (her)opent. Hiervoor zijn een aantal nieuwe producten 
ontwikkeld vanuit de reststromen van het kringloopbedrijf. Het doel is om de nieuwe serie 
producten te gaan maken in een productiehuis dat gekoppeld is aan het Circulair Warenhuis en 
daarmee werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Profiel bestuur en Raad van Toezicht 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het 
bestuur bestaat uit één bestuurder, de directeur. De raad van toezicht bestaat uit drie leden. 

De twee huidige leden zijn: 

Yvonne van Delft > Wethouder Werk, Inkomen, Economie & Cultuur in de Gemeente Leiden. 
Circulaire economie staat hoog op de agenda in de Gemeente Leiden waar Yvonne in haar rol als 
wethouder verantwoordelijk voor is.   

Dr. drs. Christoph Maria Ravesloot > Een specialist in zelfsturende en zelflerende 
managementmethodes die hij gebruikt om projecten en programma’s te versnellen. Met name op 
het gebied van duurzaamheid. 

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 



Wij zijn op zoek naar 

 Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 
 Ervaring en kennis van de circulaire en duurzame economie, o.a. op het gebied van 

industriële ontwerpen van producten uit restmaterialen; 
 Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende bedrijfsvoeringen financiële continuïteit van 

een organisatie en risicomanagement in commerciële omgevingen; 
 Beschikt over academisch denk- en werkniveau; 
 Affiniteit met de kringloopbranche & circulariteit; 
 Een goed evenwicht tussen betrokkenheid en afstand; 
 Goede communicatieve vaardigheden, feedback kunnen geven en ontvangen; 
 Bij voorkeur beschikken over een breed netwerk; 
 Affiniteit met sociaal ondernemerschap. 

 

 


