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ONDERTUSSEN IN DE KRINGWINKEL HAGELAND
We presenteren u met trots, het jaarverslag 2018. 

2018 was een buitengewoon jaar voor De Kringwinkel Hageland met tal van hoogtepunten zoals onze winkel- en onlineacties,  
het bezoek van een Duitse cameraploeg, de nieuwe activiteiten van onze energiesnoeiers en het klimaatnetwerk, de samenwerkingen  
met onze partners,... Je ontdekt ze in detail in dit jaarrapport. 

Daarnaast werkten we ook hard verder aan onze dagelijkse realisaties op vlak van mens, milieu en portemonnee. Zo bevestigde onze  
winkel in Tienen haar goede resultaten na de verhuis naar de Minderbroedersstraat 33, bleef onze dienst telefonie/onthaal en logistiek  
een schitterend rapport halen na de afname van onafhankelijke klantenenquêtes, verzamelden we nooit zoveel kilogram herbruikbare 
goederen in het Hageland en stelden we lokaal nooit zoveel medewerkers te werk die elders weinig tot geen kansen krijgen.  
Onze infographics vertalen deze resultaten.  

Dus leun achterover en ontspan en laat je loodsen door deze toonaangevende gebeurtenissen en belangrijkste cijfers. 
Veel leesplezier.

RETRODAG
1 keer per jaar gaan alle Kringwinkels  
van Vlaanderen terug naar de tijd van toen. 
Bijna 5000 bezoekers reizen in 2018  
met ons mee waardoor we opnieuw van een 
succesvolle retrodag kunnen spreken. 

ZDF OP BEZOEK
De Kringwinkel sector combineert al jaren de 
sociale doelen ‘tewerkstelling op maat aanbieden 
aan zij die weinig of geen kansen krijgen op 
de arbeidsmarkt’ en ‘hergebruik van producten 
realiseren’. Deze combinatie is uniek in Europa. 
Dat merkt de Duitse televisiezender ZDF ook op 
in 2018. Zij draaien de reportage ‘Plan B - Die 
Reparatur Revolution’ in onze productieatelier en 
winkel Tienen. 

GALA VAN DE TIENSE TROEVEN
Op 18 januari organiseert vrijwilligersvereniging 
en stadsblog TienenTroef het eerste gala van 
de Tiense Troeven. De Kringwinkel Hageland 
is aanwezig. Teamleider winkels, meubelen, 
logistiek Liesbeth Vanderloock wint de prijs 
‘collega van het jaar’ en webshopvrijwilliger 
Kringshop.be Mark Hanssens wordt ‘vrijwilliger 
van het jaar’.  

HOOGTEPUNTEN 2018

https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-die-reparatur-revolution-100.html
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-die-reparatur-revolution-100.html
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LANCERING KLIMAATMOBIEL
De Klimaatmobiel toert sinds 2018 door het Hageland. Iedereen, ook zij die minder mobiel zijn, kunnen  
bij de mobiel terecht voor info rond energiebesparing, renoveren en duurzaam wonen. Een benovatie-
coach leidt je rond. Dit project wordt ondersteund door de Vlaamse Landmaatschappij en het Europees 
programma voor plattelandsontwikkeling LEADER.

PROVINCIALE GROEPSAANKOPEN 
BREIDEN UIT
De Kringwinkel Hageland organiseert ook in 
2018 infosessies provinciale groepsaankopen ism 
de provincie Vlaams-Brabant, IGO DIV, PajoPower, 
3WPlus, provinciaal steunpunt Duurzaam Bouwen 
en lokale aannemers. Het aanbod wordt ook uit-
gebreid. Naast zonnepanelen en dakisolatie kan 
men ook inschrijven op een samenaankoop van 
ramen en muurisolatie.

PERSONEELSFEEST
Tijdens het personeelsfeest trakteert De Kringwinkel Hageland haar medewerkers elk jaar op een  
leuke activiteit en lekker eten en drinken als bedanking voor hun dagelijkse inzet voor de organisatie. 
Voor de activiteit wordt in 2018 samengewerkt met de leerlingen van leeronderneming Sports-Events 
van scholengroep De Prins Diest. ‘Het beste personeelsfeest ooit’ werd achteraf unaniem gescandeerd. 
Een geslaagde samenwerking wat KWH betreft!
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LICHT - HAGELANDSTROOMT
De Kringwinkel Hageland is lid van het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant en LICHT-coördinator in onze 
regio. LICHT staat voor ‘Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare energie Transitie’. 
Buurtbewoners die graag samen investeren in een hernieuwbaar energieproject worden begeleid. 
HagelandStroomt geeft het goede voorbeeld in Scherpenheuvel-Zichem. Zo realiseerden zij recent een 
eerste hernieuwbaar energieproject: 150 zonnepanelen op het dak van De Hemmekes Zichem. 

MAAKBAR LEUVEN/REPAIR CAFÉ DIEST
De Kringwinkel Hageland is te gast op de lancering van deelplatform MAAKBAR Leuven waar men spullen 
wil herstellen en redden van de afvalberg. Hersteller Karen Sarkisyan toont oa hoe je een SENSEO 
apparaat een tweede leven geeft. De Kringwinkel geeft zo het goede voorbeeld. De Kringwinkel 
Hageland organiseert ook 4 x per jaar samen met D’Oranje Giraffen en Stad Diest het Repair Café in 
Diest.

DAG VAN DE GEVER
De Kringwinkel Hageland leeft van de krijg. 
Zonder gevers geen herbruikbare spulletjes 
in onze winkels en online op kringshop.be of 
uwkringding.be dus rollen we de rode loper graag 
uit voor onze brengers en bedanken we iedereen 
met een lekker lokaal cadeautje. 

https://www.kringshop.be/index.html
http://https://uwkringding.be/
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DAG VAN DE KRINGWINKEL
Tijdens de feestelijke opendeurdag nodigen 
Kringwinkels iedereen uit om hun werking te 
ontdekken. Klanten kunnen die dag snuisteren 
tussen een nog groter aanbod van unieke  
stukken en originele hebbedingen. We heffen 
samen het glas op alweer een geslaagd 
Kringwinkel-jaar.

KWH = DUURZAME HELD
De Verenigde Naties stellen 17 duurzaamheids-
doelstellingen op. De Stad Tienen onderschrijft 
de SDG’s en roept oa De Kringwinkel Hageland 
uit als ‘duurzame held’. We krijgen deze titel 
voor onze inzet op milieuvlak, voor onze sociale 
tewerkstelling en voor de activiteiten op vlak van 
betaalbare en duurzame energie voor iedereen. 

AUTOLOZE ZONDAG TIENEN
Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert elk jaar 
de autoloze zondag. Stad Tienen neemt in 2018 
deel en ook De Kringwinkel Hageland toont die 
dag met plezier haar fietsaanbod.

5 JAAR AMERSTRAAT 17
Op 6 oktober viert De Kringwinkel Aarschot feest. 5 jaar geleden verhuisden zij nl naar de Amerstraat 17. 
De klanten in de winkel worden oa een lekker hapje/tapje en een leuke korting aangeboden. De gevers 
ontvangen lokaal lekkers.
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HERGEBRUIKKAMPIOEN 
HAGELAND
Tijdens de Europese Week van de Afvalvermin-
dering gaat De Kringwinkel Hageland op zoek 
naar de Hergebruikkampioen Hageland.  
De stad waarvan de inwoners gemiddeld het 
meeste kilogram herbruikbare goederen schenkt, 
wint. Aarschot wordt kampioen.

DUURZAAM & WENDBAAR WERK
Met de steun van de Vlaamse Overheid investeert 
De Kringwinkel Hageland in 2018 in twee 
elektrische auto’s en een digitaal communicatie-
systeem. Doel is de noodzakelijke verplaatsingen 
tussen de verschillende locaties milieuvriendelijker 
te maken en/of te verminderen door te vergaderen 
op afstand. De medewerkers maken hierdoor 
ook kennis met duurzame mobiliteit en wendbaar 
werken.

WERKEN IN DE KRING 2.0
De nieuwe organisatiestructuur, Werken In De 
Kring 2.0, wordt in 2018 stapsgewijs uitgerold. 
De verschillende teams, die per productgroep 
georganiseerd zijn, komen uit de startblokken en 
investeren in de samenwerking tussen productie 
en winkels, de interne organisatie, taakverdeling 
en communicatie.

LADIES NIGHT
Op 22 november organiseert De Kringwinkel Hageland haar 1ste editie Ladies Night in De Kringwinkel 
Diest. Het concept ‘shoppen en genieten’ slaat onmiddellijk aan en is wat ons betreft voor herhaling 
vatbaar.
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DE KRINGWINKEL HAGELAND IN CIJFERS

6 kg hergebruik/inwoner
2017 = 5,56 kg

197 615 kopers
2017 = 180 676 kopers

 3 796 216 gegeven kilo’s
2017 = 3 598 313 kg

Resultaat 2018 = 108 633€
2017 = 76 089€

85 Maatwerkmedewerkers

in VTE

71,9

79 Arbeidszorgmedewerkers  
en vrijwilligers

31

27 Artikel 60 medewerkers 27

31 Omkaderingsmedewerkers 28,4

17 Andere medewerkers 14,1

401 228

795 409

316 410

724 798

TOTAAL WINKELOMZET

2 237 845

ELEKTRO & FIETSEN

HUISRAAD

MEUBELEN

TEXTIEL

in VTE

70,1

34,4

31,5

27

11,8

2018 2017

174,8172,4

2017 = 2 083 129

[

https://partners.vdab.be/sociale-economie/collectief-maatwerk
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidszorg
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidszorg
https://www.mi-is.be/nl/artikel-60-ss-7


640 energiescans 
2017 = 417

25 sociale energie efficiënte projecten
2017= 15

Gratis ophaaldienst en info 
016 82 45 55 

Centrale diensten
Walstraat 2 
3300 Tienen 
016 76 53 90

info@kringwinkelhageland.be 
www.kringwinkelhageland.be

www.kringshop.be  
www.uwkringding.be

www.facebook.com/kringwinkelhageland
twitter.com/KringwHageland  
of @KringwHageland
www.pinterest.com/KWHageland/
www.instagram.com/de.kringwinkel.hageland/

V.u.: De Kringwinkel Hageland, Paul Stessens, Walstraat 2, 3300 Tienen

19 consumptie- en sorteerscans

Winkels

Amerstraat 17 
3200 Aarschot 
016 57 25 45

Nijverheidslaan 33a 
3290 Diest 
013 55 66 07

Minderbroedersstraat 33 
3300 Tienen 
016 82 46 91

Energiesnoeiers Klimaatnetwerk 
016 76 53 90

KLIMAATNETWERK

91 getekende contracten groepsaankopen
2017= 100

ENERGIESNOEIERS

KLIMAATNETWERK VLAAMS-BRABANT

75 dagen inzet De Klimaatmobiel 9 benovatietrajecten

OLV Broedersstraat 2B/1  
3300 Tienen 

016 89 28 90

Nijverheidslaan 33a  
3290 Diest 

013 55 66 07

MET DE STEUN VAN

https://www.energiesnoeiers.net/energiescan.html
https://www.energiesnoeiers.net/isolatie.html
mailto:info@kringwinkelhageland.be
http://www.kringwinkelhageland.be
http://www.kringshop.be
https://uwkringding.be/
https://www.facebook.com/kringwinkelhageland
https://twitter.com/KringwHageland
https://www.pinterest.com/KWHageland/
https://www.energiesnoeiers.net/nieuws/21/Consumptie-en-sorteerscan-in-2018.html
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/duurzaam-bouwen-en-wonen/groepsaankopen/index.jsp
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/vlaams-brabant-klimaatneutraal/klimaatmobiel/index.jsp
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/duurzaam-bouwen-en-wonen/wij-begeleiden-jouw-renovatie/index.jsp

