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De Kringwinkel: “Wij hebben werk voor 2.000 mensen extra”  
Dag van de Kringwinkel: 145 Kringwinkels zetten morgen hun deuren open 
 
18 oktober 2019 – Morgen is het opnieuw de Dag van De Kringwinkel, vol originele 
workshops, leuke acties en optredens. Naar aanleiding van deze feestdag, willen De 
Kringwinkels de Vlaamse Regering de hand reiken om samen de werkzaamheidsgraad op 
te trekken naar 80%. “Wij kunnen meteen al 2.000 langdurig werkzoekenden aan een 
zinvolle job helpen én kunnen zo nog meer goederen van de afvalberg redden.”   
 
Er zijn op de Dag van De Kringwinkel veel redenen tot vieren. De 145 verkooppunten 
zamelden vorig jaar samen 83.338 ton goederen in (+6,11%), waarvan bijna de helft (43% of 
35.440 ton) een tweede leven kreeg door verkoop in De Kringwinkels. Samen kochten meer 
dan 6 miljoen klanten elk gemiddeld 5,4 kg spullen. Daarmee draaiden de Kringwinkels een 
recordomzet van 55,5 miljoen euro (+2%).  
 
Deze mooie resultaten werden neergezet door een team van 5.400 Kringmedewerkers. 80% 
van hen werkt in het kader van sociale tewerkstelling. Om uiteenlopende redenen zoals 
langdurige ziekte, armoede… was er geen plaats voor hen op de reguliere arbeidsmarkt. Via 
De Kringwinkel kunnen ze werkervaring opdoen om zo opnieuw kans te maken om door te 
stromen naar andere jobs.  
 
2.000 extra werknemers 
De Kringwinkels hebben het potentieel om nog meer goederen van de afvalberg te redden 
waardoor ze de milieudoelstelling van 7 kilo hergebruik per Vlaming tegen 2022 zouden 
kunnen halen. Daarnaast willen ze nieuwe verhuur-, herstel- en upcycling projecten 
ontwikkelen en samenwerkingen met bedrijven opzetten. Om dit te realiseren, kunnen ze 
nog heel wat helpende handen gebruiken. Uit een rondvraag bij de verkooppunten blijkt dat 
ze allen samen werk hebben voor zo’n 2.000 extra mensen. 
 
Dit moet de regering van kersvers minister-president Jambon ongetwijfeld als muziek in de 
oren klinken, aangezien ze meer werklozen richting de arbeidsmarkt wil verleiden om een 
werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken.  
 
“Wij hebben werk te over en kunnen 2.000 langdurig werkzoekenden een zinvolle job geven. 
De Vlaamse overheid – en bij uitbreiding de hele maatschappij – heeft er alleen maar bij te 
winnen. Los van de milieuwinst door meer hergebruik, betekenen deze extra arbeidsplaatsen 
minder werkloosheidsuitkeringen, aangezien de maatschappelijke kost maar half zo groot 
is,” aldus Eva Verraes, directeur van De Kringwinkel. 
 
Om deze win-winsituatie te bereiken, doen de Kringwinkels een oproep voor meer middelen 
van de Vlaamse regering. Er werd becijferd dat er concreet zo’n 48 miljoen euro extra voor 
nodig is. Vandaar deze oproep: 
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“Beste Vlaamse regering, investeer in zinvol werk voor langdurig werkzoekenden, investeer in 
De Kringwinkels. Bovendien helpen jullie zo werk te maken van een volledig circulaire 
economie,” besluit Eva Verraes.  
 
#fieropmijnjob   
Morgen zetten alle Kringwinkels in Vlaanderen voor de 18de keer hun deuren wagenwijd 
open voor de Dag van De Kringwinkel. Achter de schermen van De Kringwinkel werken 5.400 
mensen met hart en ziel om tweedehandsspullen een nieuw leven te geven. Al deze 
medewerkers zijn uniek en hebben - net als de spullen in de winkels - elk hun eigen verhaal. 
Maar stuk voor stuk zijn ze fier op hun job. 
  
#fieropmijnjob is dan ook het campagnethema van deze Dag van De Kringwinkel. Daarnaast 
heeft elke Kringwinkel een eigen programma vol leuke activiteiten uitgewerkt. 
 
Over De Kringwinkel: 
De Kringwinkel, dat zijn 145 tweedehands- en outletwinkels in de sociale economie die zich achter 
deze merknaam verzameld hebben en samenwerken op vlak van communicatie en kwaliteit. 
Kringwinkels staan voor:   
• Sociale tewerkstelling: Onze producten hebben een verhaal, onze mensen ook. De Kringwinkel 
biedt een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 5.400 mensen die, om 
uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.   
• Aandacht voor het klimaat: De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. 
Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht.  
•  Originele en betaalbare spullen: We willen ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt 
budget, kwaliteitsvolle goederen kan kopen. Voor basisproducten bewaken we dan ook steeds een 
basisprijs. Ons aanbod varieert elke dag.  
 
Voor meer persinformatie: 
MindShake PR - Emanuel Sys – 0486 17 52 65 – emanuel@mindshake.biz  
 
 
 


