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Stichting La Poubelle 
 
 
In 2016 gaat La Poubelle weer nieuwe stappen zetten op weg naar een professionele 
kringlooporganisatie met een eigen Tilburgs gezicht. Na een jarenlange omzetgroei en een 
bijbehorend mooi financieel resultaat is in 2015 een kentering zichtbaar geworden. De 
toenemende concurrentie en het wegvallen van de subsidiegelden vanuit de gemeente Tilburg 
zorgen ervoor dat het financiële resultaat van stichting La Poubelle onder druk komt te staan. 
Aan de andere kant zien we een toename van het aantal werkplekken bij La Poubelle, en dat 
resultaat is misschien nog wel belangrijker. Echter, voor de continuïteit zullen we nieuwe 
stappen moeten zetten als La Poubelle. In het Strategieplan 2015/2019 van de Diamant-groep 
wordt ze al kort aangestipt, de nieuwe focus: kunnen we, ondanks een krimpend budget, een 
gezonde financiële exploitatie realiseren? Hierop zal nadrukkelijk worden geïnvesteerd en die 
focus maakt een belangrijk onderdeel uit van de speerpunten van La Poubelle voor 2016. 
 
Kringloopwinkel en werkplaatsen 
Het pand van La Poubelle aan de Hoevenseweg/Havendijk is te klein voor alle activiteiten en 
aan het einde van haar levensduur. Alleen met forse investeringen kan het pand 
toekomstbestendig worden gemaakt. Daarnaast wordt het havengebied steeds meer ingericht 
als woonomgeving. In 2016 wordt bijvoorbeeld begonnen met de herinrichting van de 
Havendijk en daarmee met een versmalling van de belangrijkste toegangsweg voor La 
Poubelle. We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen onderzoeken of er in 2016 knopen 
doorgehakt kunnen worden over nieuwe  huisvesting voor La Poubelle. 
 
Omzet kringloopwinkels 
De omzet van de kringloopwinkels lag onder het niveau in 2015. Toch zien we voldoende 
mogelijkheden om nog te groeien. Met name de inrichting van de winkel, speciale acties en het 
organiseren van evenementen als de kerstmarkt leveren nog voldoende kansen. Daarom zullen 
we de doelstelling die we voor 2015 hadden, handhaven. Dat betekent dat we ons volop 
inzetten voor een omzetstijging van 4%.  
 
Inrichting pand en terrein 
Aangezien nieuwe huisvesting niet op korte termijn zal plaatsvinden, is er voor gekozen om 
toch een aantal acties te ondernemen. Zo wordt begin 2016 de houtwerkplaats opnieuw 
ingericht en voorzien van nieuwe apparatuur en zullen in de loop van het jaar het 
sorteercentrum en de inname goederen onderhanden worden genomen. Wij verwachten 
hierdoor een betere goederendoorstroming te realiseren wat uiteindelijk moet leiden tot 
omzetstijging. Verder is overeenstemming bereikt over de huur van het terrein aan de 
achterzijde van La Poubelle. Daar zullen in het eerste kwartaal van 2016 de containers worden 
geplaatst die nu nog aan de voorzijde staan. Hierdoor ontstaat een meer verkeersveilige situatie 
op het eigen terrein, ziet de voorzijde er netter uit en kunnen we meer containers plaatsen. Ook 
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de hele uitstraling van de panden aan de Havendijk zal aangepakt worden, waarbij de nadruk 
ligt op de voorgevel van de winkel en de werkplaatsen aan de Havendijk 22.  
 
Samenwerking gemeenten 
In 2015 is de nieuwe winkel in Goirle geopend. In een uitstekende samenwerking met de 
afdeling Sociale Zaken van de gemeente Goirle zijn daar inmiddels tientallen mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gegaan. Met succes en naar tevredenheid van zowel 
gemeente als La Poubelle. Inmiddels is een aantal gemeenten op bezoek geweest in Goirle. Ze 
hebben aangegeven dat ze een kringloopwinkel die werkgelegenheid en milieuambities 
combineert, ook voor hun gemeente een aantrekkelijke propositie vinden. In het eerste kwartaal 
van 2016 zal een eerste businesscase worden opgesteld.  
 
De medewerkers 
La Poubelle draait nog steeds om de mensen die er werken. Op termijn worden we echter 
geconfronteerd met een afname van beschikbare en geschikte SW-ers. We moeten ons dus nu 
gaan concentreren op de instroom van andere doelgroepen en daarmee rekening houden in 
onze personeelsplanning.   
 
Organisatie 
Een nieuwe focus vergt een organisatie die daar op ingericht is, zodat we die ook waar kunnen 
maken. Verder noodzaakt de ambitie om meerdere vestigingen te openen, ook aanpassingen in 
de structuur van La Poubelle. Weliswaar hebben we het Keurmerk BKN als 
gemeenschappelijke leidraad, maar bijvoorbeeld inrichting, de bejegening van klanten en de 
omgang met medewerkers zijn zaken waar we ook centraal sturing op willen houden.  
Naast de veranderingen binnen het kringloopbedrijf vallen de onderdelen DOC-T en 
Fietsenstalling- en Beheer per 1 januari 2016 onder de manager Maatschappelijke 
Ondernemingen. Dit betekent dat een aantal taken die eerst bij Groen Xtra en de BBO lagen, 
ingebed worden in het takenpakket van de ondersteunende afdelingen van La Poubelle.  
 
De Pollepel 
Per 1 april 2016 komt er na 35 jaar een einde aan echt Tilburgs eethuis De Pollepel. Dat betekent 
dat we afscheid nemen van een vertrouwd onderdeel van La Poubelle met haar bijzondere 
bezoekers en betrokken medewerkers. Het eerste kwartaal staat in het teken van de fysieke 
ontmanteling. Met gepaste zorgvuldigheid zullen de belangen van de (vaste) medewerkers 
worden bewaakt. Mocht dit van toepassing zijn, dan zal aan de hand van het Sociaal Plan de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomsten worden ingezet. 
 
Opleidingsplan 
Om nieuwe stappen te zetten, vragen we nadrukkelijk aan onze medewerkers mee te denken 
over de toekomst van La Poubelle. Het betrekken van medewerkers, en vooral onze 
werkleiders, bij de verdere ontwikkeling van La Poubelle gaat niet vanzelf. Er zal ook 
geïnvesteerd moeten worden in hun kennis en vaardigheden om volwaardig deelgenoot te zijn 
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van de planvorming en de uitvoering. In het bijzonder ondernemerschap is een competentie die 
ontwikkeld moet worden. In 2016 zal hiervoor tijd en geld worden vrijgemaakt. 
 
Communicatie 
Bij een modern kringloopbedrijf hoort ook een uitgekiende communicatiestrategie. Zowel 
intern richting medewerkers als extern naar klanten en stakeholders. Daar willen we in 2016 
mee aan de slag. We verwachten dat de uitingen de bekendheid van La Poubelle vergroten en 
zo bijdragen aan de eerder genoemde omzetstijging in 2016. 
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