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Beste

Tegen alle verwachtingen en positieve berichtgeving in, was 2021 toch niet het jaar van de
terugkeer naar het (nieuwe) normaal. Corona bleef er nog flink op inhakken. We hebben
ondertussen geleerd dat voorspellingen relatief zijn en dat we onze verwachtingen niet te
hoog dienen te spannen.

De noodzaak om duurzamer om te gaan met grondstoffen en milieu en met de draagkracht
van onze planeet werd van heel dichtbij duidelijk met overstromingen, gebrek aan goederen,
tot zelfs een meer dan nooit geziene aanslag op onze eigen portemonnee. Onze koopkracht
werd serieus aangetast. Momenteel zijn we in een inflatie beland die we de voorbije 40 jaar
niet gekend hebben.

Crisissen bieden meestal ook opportuniteiten. We zijn er nog meer van overtuigd dat we
dienen in te zetten op de circulaire sociale economie. Onze kringwinkelactiviteiten en bij
uitbreiding de nieuwe innovatieve projecten die in de startblokken staan, bieden een antwoord
op deze nieuwe uitdagingen.

We zien dat het fusieproces stilaan zijn definitieve vorm krijgt en dat er volop kan ingezet
worden op de verdere ontwikkeling, uitbouw en professionalisering van de organisatie. Ook
hebben we door de verschillende enquêtes en bevragingen een beter en completer zicht op
onze organisatie gekregen. Niet alleen op de interne processen en de werking van onze
winkels en ateliers, dispatch, inboedelservice, energiescans,… maar ook op de tevredenheid
en de welzijnsbevinding van onze medewerkers. Dit blijft voor ons dan ook een heel
belangrijke focus. 



Begin 2022 werd op basis van de audit inzake het Qfor-WSE kwaliteitsbewijs
de erkenning als gecertificeerd maatwerkbedrijf definitief goedgekeurd tot
februari 2024. In dit licht werd in 2021 zeer sterk ingezet op de het behalen
van de relevante indicatoren bij deze kwaliteitscontrole. Meer bepaald de
invoering van nieuwe aangepaste processen, handelingen, trajecten,... Ook
werden inspanningen geleverd op het vlak van begeleiding en opvolging van
onze medewerkers.

Ondertussen zien we op het terrein duidelijk de resultaten van de interne
afstemming en efficiëntie verhoging van de bestaande werkingen. De
operationele werkingen werden gestroomlijnd en de nodige bijsturingen werden
uitgevoerd. Dit veruitwendigt zich dan ook in een stevig positief resultaat dat er
voor zorgt dat we verder kunnen blijven inzetten op het verbeteren en
verduurzamen van ons patrimonium en waar mogelijk dit zelfs kunnen
uitbreiden. De stafmedewerkers hebben zich verder kunnen specialiseren en
toespitsen op hun respectievelijke domeinen.

Zoals eerder reeds aangegeven willen we in de volgende jaren intekenen op
relevante opportuniteiten en innovatieve projecten. Concreet gaat dit over de
verdere inzet op de online verkoop, via de eigen webshop als via
'Uwkringding.be' en op de verhoging van de inzameling van herbruikbare
goederen op de recyclageparken, … Ook de opstart van het naaiatelier 't Uniek
met bijhorende modelijn, komt in 2022 zeker tot volle ontplooiing. Op termijn
dienen deze projecten break even te draaien en indien nodig worden de nodige
keuzes en bijsturingen gedaan.  

In de nabije toekomst willen we een oplossing voor onze huidige winkel in
Liedekerke die qua infrastructuur zeker niet meer hedendaags aangepast is. Ook
staan een aantal zaken op stapel op de site van het HGC in Geraardsbergen. 

Verder zal je hier nog heel wat meer gedetailleerde zaken en cijfers terugvinden
omtrent de concrete werking van het voorbije jaar. Namens de leden van de
Raad van Bestuur en mijzelf willen we iedereen dan ook van harte bedanken
voor de inzet en de inspanningen die het voorbije jaar werden geleverd. 

Nog veel leesplezier.

Marc Baele, Algemeen Directeur. 



Visie
Door onze visie geven we richting aan onze
toekomst. Een duidelijk geformuleerde visie
bepaalt de richting naar waar we willen
groeien.

Als maatwerkbedrijf bieden we werk aan mensen met minder kansen op de gewone
arbeidsmarkt, fungeren we als werkervaringsplaats en als alternatief
tewerkstellingsverband. Dit doen we door het bieden van een job, een opleiding en
een toekomstperspectief aan onze mensen. 
De Kringwinkel probeert de bewoners van Zuid-Oost-Vlaanderen bewust te maken
van het hergebruik van goederen en de recuperatie van materialen en grondstoffen.
De Kringwinkel zamelt herbruikbare goederen in en verkoopt ze weer aan een
betaalbare prijs. Hierdoor komen deze spullen niet op de afvalberg terecht. 
We streven naar duurzaamheid in al onze activiteiten, op alle levensdomeinen en
bij alle beslissingen: economisch, sociaal en ecologisch. 
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Biedt zijn medewerkers sociale tewerkstelling en ontplooiingsmogelijkheden aan. 
Heeft in al zijn activiteiten aandacht voor het milieu en duurzaamheid en wil van
wegwerp naar hergebruik door sociaal circulair ondernemen. 
Zorgt voor een origineel en betaalbaar aanbod in zijn winkels.
Wil een loyale partner zijn in de bestrijding van kansarmoede.

Missie
Als organisatie in de sociale economie willen
we een maatschappelijke meerwaarde bieden.
Vier belangrijke pijlers maken duidelijk waar we
als organisatie willen voor gaan. 

Door maatschappelijk verantwoord ondernemen onderstreept De Kringwinkel Zuid-
Oost-Vlaanderen zijn respect voor mens, milieu en materiaal. 
We betrekken onze medewerkers bij de werking van onze organisatie en zijn
betrokken bij hun persoonlijke ontwikkeling. 
Bij elke keuze die we maken, streven we naar duurzaamheid via onze diensten,
onze producten en in onze bedrijfsvoering. 
Intern én extern schenken we veel belang aan transparantie over hoe onze
organisatie functioneert en in hoe ze communiceert. 

Waarden
Onze basiswaarden zeggen hoe we onze
organisatie willen leiden. Aan de hand hiervan
worden de meerjaarlijkse strategische
doelstellingen vooropgesteld, die zich vertalen
in jaarlijkse actieplannen.  



De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen is actief in 19 gemeenten. Het verzorgingsgebied heeft een
oppervlakte van +/- 800 km². In dit gebied worden 294.000 inwoners bediend en voorzien we in een
gratis ophaaldienst voor herbruikbare goederen. Verspreid in dit gebied hebben we 8
kringwinkelvestigingen waar herbruikbare vestigingen opnieuw te koop worden gesteld. Ook is er het
centraal magazijn, het revisiecentrum voor elektro en de centrale textielverwerking in Geraardsbergen.

Zo is De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen een sterke partner in de regio inzake duurzaamheid, lokaal
hergebruik, armoedebestrijding en sociale tewerkstelling.

Verzorgingsgebied
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VAN WEGWERP NAAR HERGEBRUIK DOOR CIRCULAIR EN SOCIAAL ONDERNEMEN



DE INZAMELING

De geefpunten: aan iedere kringwinkel is een geefpunt verbonden,
waar de inwoners zelf herbruikbare spullen kunnen afgeven.

De gratis ophaaldienst: het ophaalteam haalt dagelijks herbruikbare
goederen op in de gemeenten die behoren tot ons
verzorgingsgebied.

De recyclageparken: via de inzameling op de recyclageparken en
een goede samenwerking met de parkwachters, worden tal van
goederen van de afvalberg gered.

De textielcontainers op straat: de textielcontainers staan op
verschillende locaties binnen ons werkingsgebied. Op geregelde
tijdstippen worden deze containers geledigd. Een efficiënte
samenwerking met de intercommunales ILVA en IVLA maakt hiervan
deel uit.

De inboedelservice: ook via deze activiteit waarbij woningen volledig
of gedeeltelijk worden leeggemaakt, worden heel wat goederen
ingezameld.

De herbruikbare goederen worden via 5 inzamelkanalen ingezameld
door De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen.



De totale inzameling van goederen bedraagt > 3.000 ton. Dit is een stijging met 21 %
ten opzichte van 2021.

De geefpunten aan de winkels blijven het belangrijkste instroomkanaal. De openingsuren
van deze geefpunten zijn verruimd (nu ook op maandag open) waardoor klanten nog
vlotter goederen kunnen afgeven. Ook zijn onze medewerkers klantvriendelijk en goed
opgeleid waardoor een kwalitatieve instroom kan gegarandeerd worden.

Bij de gratis ophaaldienst is er een daling tov 2019 (referentie als corona-vrij jaar), maar
dit wordt zeker gecompenseerd door de instroom via andere kanalen, zoals de instroom
via de textielcontainers op straat en de inboedelservice.

DE INSTROOM PER PRODUCTGROEP



AANKOOP NIEUWE VRACHTWAGEN

In 2021 is er een algemene stijging van de instroom aan goederen in het
verzorgingsgebied.

In een aantal kleinere gemeenten is er daling van de instroom bij de
gebrachte goederen, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de
verhoogde instroom in de grotere gemeenten.

Vooral in gemeenten waar een Kringwinkel aanwezig is, is er een sterke
toename van deze instroom aan materiaal.

De inzameling in het verzorgingsgebied



DE VERWERKING

De binnengekomen goederen worden verwerkt tot
verkoopbare goederen. Dit gebeurt in de verschillende
verwerkingsateliers verbonden aan ieder winkelpunt. Ook is er
de centrale verwerking via het Hergebruikscentrum (HGC) voor
grote en kleine elektrische toestellen, het textielsorteercentrum
en het centraal magazijn.

Deze verwerking gebeurt op basis van uniforme
selectiecriteria. Hierdoor ontstaan afvalstromen, die via
erkende kanalen afgevoerd worden voor recyclage en
verwerking.

Jaarlijks proberen we deze afvalstromen tot een minimum te
herleiden door zoveel als mogelijk aan de basis in te zetten op
de instroom van herbruikbaar materiaal. Ook wordt er binnen
de organisatie veel ingezet op het correct sorteren van
recycleerbare fracties. Dit zien we duidelijk aan een daling
van de restfractie (-26%), ondanks de toename van de
instroom aan materiaal.

1 JAAR GARANTIE OP AEEA!
Het revisielabel voor AEEA, samen met de
garantieperiode en de eco-score, is een
belangrijke troef op de 2de handsmarkt. Het biedt
klanten de nodige zekerheid naar veiligheid en
functionaliteit bij de aankoop van elektrische
toestellen.



DE INGEZAMELDE GOEDEREN LOKAAL &
KWALITEITSVOL TERUG IN OMLOOP BRENGEN  



Na deze verwerking krijgen we kwaliteitsvolle eindproducten die in de winkel te koop worden
aangeboden. Zo komen we tot het lokale hergebruik. Hiermee worden de goederen bedoeld die
effectief in De Kringwinkel verkocht werden en dus langs de kassa passeerden.

De Kringwinkel realiseert een hergebruik van 5 kg/inwoner in het
verzorgingsgebied. OVAM hanteert als richtlijn 7 kg/inwoner.

Om deze richtlijn in de toekomst te bereiken zetten we binnen de
organisatie nog meer in op nieuwe en innovatieve projecten: de
online-verkoop, naaiatelier ’t Uniek en de uitbreiding van
inzamelacties op de recyclageparken,….



Opstart
upcycle

naaiatelier
't Uniek

Inzameling
herbruikbare

goederen op de
recyclageparken

online verkoop
24/7 via de

webshop en de
veilingsiteEIGENTIJDS & EIGENWIJS

HANDGEMAAKT
EEN APARTE STIJL
VOOR DURVERS
DOOR DOENERS

Deze innovatieve projecten werden in 2021
opgestart en/of verder ontwikkeld!

(Oudenaarde, Wortegem-
Petegem & Herzele)



DE VERKOOP

De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen telt 8 vestigingen waar je dagelijks
een gevarieerd aanbod aan tweedehandsgoederen vindt. Er zijn meubels,
kledij, boeken, cd’s, huisraad, decoraties, elektrische toestellen,…

Door deze wisselende variatie is het natuurlijk aangenaam om regelmatig
langs te komen. Telkens nieuwe verrassingen worden ontdekt!



In 2021 waren er 303 winkeldagen met een
gemiddeld aankoopbedrag van 10,00 euro/klant.

In alle vestigingen stellen we een stijging in omzet en klantenaantal vast t.o.v. 2020.
Een aantal kleinere vestigingen behalen het niveau van 2019 niet. Maar dit wordt
ruimschoots goedgemaakt door de stijging in de andere vestigingen, met als uitschieter
De Kringwinkel van Ninove.



In 2021 werden er in alle vestigingen 
uniforme gevelborden geïnstalleerd
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De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen biedt werk op maat voor 264 medewerkers (214,66 VTE) in verschillende statuten. Dit is een stijging met 5% t.o.v. vorig jaar. Voor
de begeleiding op de werkvloer zijn er 17 begeleiders. De Kringwinkel ZOV fungeert ook bijkomend als werkervaringsplaats voor brugprojecten, strafherstel,
werkplekleren,… 

Tewerkstelling op maat 

Vaste medewerkers maatwerkbedrijf : Deze medewerkers zijn vast in dienst
bij De KW ZOV waarbij een job op maat wordt aangeboden, rekening
houdend met de afstand tot de gewone arbeidsmarkt. 

Medewerkers in een statuut tijdelijke werkervaring/art 60 § 7: Deze
medewerkers worden naargelang hun leeftijd (1 jaar, 1,5 jaar of 2 jaar) door
de verschillende OCMW’s in het verzorgingsgebied tewerkgesteld 

Medewerkers in een voortraject: niet iedere tijdelijke werkervaring is meteen
een succes. Om dit slaagpercentage te verhogen worden stages en
voortrajecten georganiseerd. Dit omvat een minder intensief uurrooster en er
wordt volop ingezet op arbeidsattitudes en Nederlandse taal. Dit traject leidt
mogelijks tot een voltijdse tewerkstelling in een statuut tijdelijke werkervaring.

AMA (voorheen arbeidszorg) : De medewerkers in een arbeidszorgwerking
zijn tewerkgesteld in de Textielsortering. Er worden eenvoudige taken
uitgevoerd, volledig aangepast aan de competenties, enkele uren per week.

Brugprojecten: Bij deze tewerkstelling gaan jongeren, afhankelijk van de richting
op school (verkoop, logistiek, ...) deeltijds werken in één van de vestigingen van
De KW ZOV. De overige weekdagen gaan deze jongeren in brugproject naar de
les.

Strafherstel of Werkstraf : Dit is een samenwerking met Het Justitiehuis Oudenaarde
en Dendermonde en de Dienst voor Strafherstel voor jongeren via Parcours vzw.
Diverse jongeren en volwassenen oefenen een werkstraf uit als herstel ten opzichte
van de maatschappij.

Stagiairs: Het betreft hier technische stages, kijkstages en ook enkele stages
betreffende een bacheloropleiding. Deze stages gaan uit van verschillende scholen.

Vrijwilligers: In iedere vestiging zijn er vrijwilligers aan de slag. Win-win situatie
voor beide, zinvolle dagbesteding voor de vrijwilliger en een echte meerwaarde
voor onze organisatie. Ze verlichten de werklast bij onze doelgroepmedewerkers
door bepaalde taken uit te voeren. Vergoeding van de vrijwilligers gebeurt aan de
hand van een onkostenvergoeding of een motivatiepremie.



DE PARTICIPATIELADDER

In de organisatie wordt sterk de nadruk gelegd op de individuele groei van de medewerker
en de werkvloerbegeleider. In 2021 werd er naast de personeelsdienst ook een sociale
dienst opgericht om nog meer te kunnen inzetten op deze kwaliteitsvolle trajectbegeleiding.

De organisatie staat in voor de begeleiding van doelgroepen op 3 niveaus van de
participatieladder.

Het is de bedoeling om via een begeleidingstraject door te stromen naar een hoger niveau
op deze participatieladder. Er zijn meer verwachtingen naar de medewerker naarmate de
medewerker hoger op deze ladder actief is. De instroom van medewerkers in deze 3 niveaus
gebeurt in samenwerking met de OCMW’s, GTB en VDAB. De Kringwinkel zorgt voor de
begeleiding op de werkvloer.



AANDACHTSDOMEINEN 

• Versterking samenwerking met de OCMW’s bij de instroom van
medewerkers in een tijdelijke werkervaring met een overleg op regelmatige
basis, de uitbreiding van deze vorm van tewerkstelling en een kwaliteitsvolle
trajectbegeleiding. 

• Naamswijziging van arbeidszorg naar arbeidsmatige arbeidstrajecten
(AMA). Dit is een vrijwillige, onbezoldigde bezigheid voor personen die door
een MMPPS-problematiek niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het
reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit. Hier biedt De Kringwinkel een
zinvolle bezigheid, zorgt voor structuur, reikt sociale contacten aan en de
mogelijkheid tot zelfontplooiing.

• Jaarlijkse POP- en evaluatiegesprekken voor de medewerkers 

• De onthaalbrochure op punt! Voor de instroom van nieuwe medewerkers
werd het onthaalbeleid volledig herwerkt. Duidelijk geïnformeerde
medewerkers bij de opstart hebben het meest kans op slagen. 

Nederlands op de werkvloer
Oordeel in je voordeel
Klantvriendelijk aan het werk
vergroot je veerkracht
EHBO
Vertrouwenspersoon
Aanleren van technische vaardigheden
Doorstroomgericht werken
Functionerings- en evaluatiegesprekken
Het Persoonlijk ontwikkelingsplan
Omgaan met stress en emoties
Kracht van diverse talenten
Het VTO-beleid
Talenten spotten en pimpen
Basiscursus begeleider op de werkvloer

INTERNE VORMINGEN EN OPLEIDINGEN 
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Niet zomaar organiseren!
 

Duurzaamheid voor mens en milieu
wordt bij iedere stap in de organisatie

voorop gesteld. 



Ja hoor, na de pre-audit (2020) en de 1ste audit (begin 2021), werd het kwaliteitslabel Qfor WSE door Certup definitief toegekend (begin 2022). Het huidig Qfor
WSE kwaliteitsbewijs heeft een looptijd tot begin 2024. Op dat moment zal opnieuw een volledige kwaliteitsaudit van alle indicatoren m.b.t. de dienstverlening, het
HR-beleid en de financiën worden uitgevoerd.

KWALITEIT

Om te voldoen aan deze criteria tot toekenning gingen de inspanningen in 2021 hoofdzakelijk
naar:

• Het uitvoeren van tevredenheidsmetingen enerzijds bij onze klanten (dit zijn de winkels, de
ophaaldienst, de energiesnoeiers en de inboedelservice) en anderzijds de tevredenheids- en
welzijnsenquêtes bij zowel omkadering/directie als doelgroepmedewerkers binnen maatwerk.

• Het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor een beter onthaal en integratie van nieuwe
medewerkers.

• Het updaten van het eigen privacybeleid.



DE KLANTEN- EN MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSMETINGEN 

1. Winkels: 95% van de 415 bevraagde klanten waren tevreden over de vriendelijkheid van onze medewerkers, en net geen 90% over de kwaliteit van onze goederen. Er bleek
tevens weinig interesse te zijn om bij de KWZOV online aankopen te verrichten. De webshop en de online veiling UwKringding waren in +/- 66% van de gevallen niet gekend.
Met deze resultaten gaan we in 2022 en de volgende jaren d.m.v. verbeterprojecten aan de slag.

2. Ophaaldienst: Onze ophaaldienst kreeg een lovend rapport van de 361 bevraagde klanten. Bijna 80% van de klanten is tevreden over de ophaling en apprecieert onze
werkwijze. Met een NPS van 58 scoort deze dienst zeer hoog qua loyaliteit bij zijn klanten. De KWZOV wil de komende jaren blijvend inzetten op het leveren van die hoge
kwaliteit.

3. De energiesnoeiers: Bij  het uitvoeren van energiescans scoorde De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen hier telkens minimum 90% op de bevraagde topics (de uitgevoerde
scan, de uitgevoerde maatregelen, het energie advies, het rapport en de professionaliteit van de scanners). Hiermee werd de sterke tendens van de voorbije jaren, ondanks de
coronacrisis, ook in 2021 verdergezet.

4. Inboedelservice: Bij deze bijkomende dienstverlening verklaarde 92% van de klanten zich in het algemeen tevreden over het verloop van de geleverde service.   

5. Bij omkadering en directie werd over alle thema’s heen, een tevredenheid van gemiddeld 88% gemeten, maar een negatieve NPS van -32. Na analyse van de antwoorden
zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd voornamelijk inzake het HR-beleid en de inrichting van de werkplek/infrastructuur. Er werden geen noemenswaardige gevallen van
grensoverschrijdend gedrag vastgesteld

6. Bij de doelgroepmedewerkers werd dezelfde enquête eind december 2021 uitgevoerd op papier. De antwoorden worden begin 2022 verwerkt en zullen begin april worden
voorgesteld



DE ONTHAALBROCHURE! 

Een beter onthaal met een nieuwe opgestelde brochure en dito checklist als instrumenten voor een betere
integratie. De uitgebreide onthaalbrochure is het resultaat van het gezamenlijk overleg tussen de
verschillende diensten uitgewerkt en wordt sedert begin februari 2022 gebruikt bij het onthaal en inwerking
van nieuwe medewerkers.



1. De preventieadviseur heeft de multidisciplinaire basismodule afgerond en volgt verder de specialisatiemodule niveau II. Ook werd gestart met een dynamisch
risicobeheersingssysteem en het identificatiedocument van de interne preventieadviseur werd vernieuwd.

2. Alle arbeidsongevallen van de voorbije 3 jaar werden aan een onderzoek onderworpen. 

3. Het eindwerk van de interne preventieadviseur handelt over het onthaalbeleid. Dit wordt verder gefinaliseerd in 2022. Een eerste resultaat daaruit, betreft het
opmaken van een actieplan voor het onthaalbeleid.

4. In verband met de maatregelen inzake de uitrusting van de arbeidsplaatsen werden zolders en plaformen of beveiligd of niet meer toegankelijk gemaakt. In
verband met de staat van de vloeren werden in Zottegem en Liedekerke de losse en kapotte tegels vervangen en de trappen hersteld. In Ronse wordt gezocht naar een
structurele oplossing voor de staat van de vloer

5. De meeste omkaderingsleden hebben een hulpverlenerscursus gevolgd. In 2021 werd dit door 1 iemand extra afgerond (andere opleidingen volgen, maar waren
wegens corona uitgesteld). Hulpverleners met een basisdiploma worden jaarlijks bijgeschoold. 

6. In verband met ergonomische risico’s werd de ergotool van Securex aan alle beeldschermwerkers bezorgd, 
zodat zij hun beeldschermwerkpost ergonomisch kunnen instellen

7. De verwarming, liften worden jaarlijks onderhouden en gekeurd. Ook werd verder gewerkt aan het in orde 
brengen van de laagspanningsinstallaties. In Ronse, Winkel Geraardsbergen en HGC werden de vestigingen 
volledig op punt gezet en goedgekeurd door een externe dienst voor technische controle.

8. Om psychosociale risico’s te kunnen dedecteren werd een welzijnsenquête uitgevoerd bij de 
omkadering en vaste doelgroepmedewerkers. De analyse van deze resultaten staat verder in 2022 op het programma. 

VEILIGHEID & PREVENTIE



DE WHITEBOARDS IN
ALLE VESTIGINGEN MET

DUIDELIJKE INFO
INZAKE VEILIGHEID EN

PREVENTIE!



het in orde brengen van een deel van de afsluiting in het HGC 
het plaatsen van een overkapping buiten voor de gevers, nieuwe poorten links en
rechts en het voorzien in een volwaardige refter en kleedruimtes in Ninove 
diverse kleinere werkjes: aanpak van lekken in de waterleiding in HGC en Zottegem,
geblokkeerde poort in Ronse en verstopte WC’s, aanpak voordeur Oudenaarde
versleten slot,
verbeteren van de winkelbeleving: verruimen van de gangpaden in de winkel van
Oudenaarde,…
Herstellen van naar beneden gekomen plafond deel winkel in Geraardsbergen

REALISATIES VAN HET KLUSTEAM 

Ook dit maakt deel uit van duurzaam organiseren: het onderhouden en verbeteren van
eigen gebouwen, het uitvoeren van verfraaiingswerken, uitvoeren van noodzakelijke
elektriciteitswerken,… 

 

TOP 5 VAN DE BELANGRIJKSTE ELECTRICITEITSWERKEN
• Herstellen verlichtingsstraat eerste verdiep Ninove
• In orde brengen elektriciteit HGC, plannen tekenen en keuring
• In orde brengen elektriciteit Herzele, plannen tekenen en keuring
• Installatie en keuring werfkast nieuw gebouw Overboelare
• Ophangen elektriciteitskast en stroomvoorziening naaiatelier ‘tuniek

Ook werd er stevig  gewerkt aan diverse aanvraagdossiers om de
omgevingsvergunningen in orde te krijgen voor de verbouwing en
uitbreiding van bestaande panden. 

Concreet gaat het over de aanbouw van het geefpunt aan de winkel in
Ninove en de realisatie van bijkomende loodsen op de Unal-site voor de
textielsortering. 
Ook werd een aanvraagdossier opgemaakt voor de renovatie van het
recent aangekochte pand in de Gaverstraat 35, bestemd  voor de
herhuisvesting van centrale diensten. 



Een specifieke duurzame activiteit wordt in de organisatie geleverd door het team
van de Energiesnoeiers. Dit team voert energiescans uit en geeft op basis hiervan
energiebesparende tips en plaatsing van energiebesparende materialen. Dit bij de
meest kwetsbare individuen en gezinnen in de samenleving.   

In 2021 voerden onze Energiescanners (door alle coronacrisissen heen!) zo’n 232
energiescans uit over de 5 steden en gemeenten in haar werkingsgebied:
Denderleeuw, Geraardsbergen, Herzele, Ninove en Zottegem. Deze scans
omvatten 120 basisscans en 112 opvolgscans.

Op 1 oktober ging de campagne #1000rookmelders van start. Door deze
campagne werd een samenwerkingsnetwerk met alle energiesnoeiers actief in de
regio, door SOLVA (dit is de intergemeentelijke samenwerking voor
streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen)  opgericht. Vanaf nu wordt bij iedere
energiescan, naast het energieverbruik, ook de rookmelders in de woning
gecontroleerd. Als er geen zijn, of ze zijn defect of van slechte kwaliteit, dan
plaatsen de Energiesnoeiers per bouwlaag een rookmelder. Om dit correct uit te
voeren, werd voorzien in een opleiding van de hulpverleningszone Zuid-Oost. 

In het laatste kwartaal van 2021 hebben de Energiesnoeiers in totaal 49
rookmelders geplaatst bij de bezochte eigenaars-bewoners.

DE ENERGIESNOEIERS 
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Januari - Februari - Maart

Iedere winkelverantwoordelijke
bepaalt zelf hoe het duurdere
materiaal in de winkel wordt
verkocht: via de afdeling Dépôt
Unique of via de veilingsite Uw
Kringding waarbij de prijs via opbod
wordt bepaald.

Gelijke openingsuren in alle
vestigingen

Actie Waterdrager nav Wereldwaterdag op 22/03
in de Broebelshool in Oudenaarde!

Valentijnsactie in alle vestigingen
Sociale verkiezingen in De
Kw ZOV



April - Mei - JuniVaccinatiecampagne gaat van start!

Week van de Gever met als doelstellingen:
- aantal gevers verhogen en verjongen
- kwaliteit van de gegeven spullen verhogen
- beleving aan het geefpunt verbeteren

• Jammer, een 3de lockdown heeft ons letterlijk overvallen… De kleinere
winkels werden gesloten vanaf 27/03. De vier grootste winkels bleven

open en hiervoor werd het winkelen op afspraak ingevoerd.



Juli - Augustus - September 

Opname promofilm om de job van instructeur in de
sociale economie beter in the picture te brengen.

Diverse werkvloerbegeleiders paraat om hun engagement
toe te lichten, hun  DROOMJOB!  

voor minder sluikstorters in Ninove!  

DE COMMUNICATIEAMBASSADEUR! 

Oprichting van een werk- en overleggroep inzake
communicatie en bestaande uit medewerkers en
omkadering vanuit de verschillende vestigingen. Deze
ambassadeurs staan in voor het aanleveren van foto’s
en ander nieuws vanop de vloer waardoor een
vlottere doorstroom van allerlei informatie meer
gegarandeerd wordt. 



Deugddoende actie! Bedanking van de vrijwilligers van
de vaccinatiecentra binnen ons verzorgingsgebied:

Zottegem, Herzele, Geraardsbergen, Ninove,
Oudenaarde en Ronse. 

Inzamelactie in samenwerking met RECUPEL
voor de slachtoffers van de overstromingen in

Wallonië 



PERSONEELSFEEST IN RONSE!
Voor de 1ste keer samen met alle medewerkers! 



Oktober - November - December 

Voor alle vestigingen samen kregen we die week 
6.833 betalende klanten over de vloer! 

Op de startdag van de kerstverkoop 
verwelkomden we 1398 betalende klanten

Gezond wonen is net zo belangrijk als gezond eten en
bewegen. Deze demo-woning 'Gezond (t)huis', een

initiatief van de stad Zottegem, werd door De
Kringwinkel ZOV ingericht. Onze energiesnoeiers

stonden in voor de toepassing van energiebesparende
maatregelen met spaarlampen, een douchespaarkop,...
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De verdere integratie van de fusie en groei naar een goed werkende ééngemaakte organisatie. Zo zal er nog meer ingezet worden op de
polyvalentie van medewerkers zodat deze in onze winkels, magazijnen, sortering, hgc ,… diverse taken en opdrachten kunnen opnemen
en uitvoeren. Deze uitwisselbaarheid van medewerkers zal er toe bijdragen dat alle werkingen nog meer op elkaar afgestemd geraken en
uniformer worden. Bijkomend wordt ook de dagdagelijkse continuïteit gegarandeerd van de werking over alle vestigingen heen.

De invoering van een nieuw registratiesysteem voor de instroom van goederen, gekoppeld aan een nieuw kassasysteem.

De uitwerking en implementatie van preventiemaatregelen naar aanleiding van arbeidsongevallenonderzoeken en risicoanalyses en dit
o.a. via de invoering van een dynamisch risicobeheersingssysteem. 

Het formuleren van aandachtspunten en het opzetten van concrete verbeteracties, voortvloeiende uit de tevredenheidsenquêtes bij directie,
omkadering en doelgroepmedewerkers. 

De omzetting van strategische en operationele doelstellingen in concrete verbeteracties op korte (2022-23) en middellange termijn (2024-
25). 

Het verder uitwerken en organiseren van het upcycle naaiproject 't Uniek met o.a. een pop-up/showroom in de winkel te Brakel, een
eigen webpagina en andere sociale mediakanalen.

We staan niet stil, het gaat vooruit!

Een beperkt overzicht van de zaken die in de loop van de volgende jaren in realisatie worden genomen:



De aankoop van een gebouw gelegen Stadsweg 33, te Geraardsbergen. Dit
gebouw zal worden aangewend voor de realisatie van een bureel, refter,
personeelsruimte op het gelijkvloers. De kleine loods vooraan zal fungeren als
brengerspoort. Gezocht wordt nog naar een bestemming voor het boven
gelegen appartement in functie van eventuele woonproblematieken bij onze
medewerkers. 

Een nieuwe bijbouw aan de vestiging te Ninove, die zal dienen als
uitbreiding van de bestaande brengersruimte en het plaatsen van een
overkapping aan de bestaande laad-en losruimte. 

Een verdere uitbreiding van de bestaande magazijnen, met als doel het
aanhouden van een grotere textielstock en met het oog op een nog
efficiëntere sortering. Deze uitbreiding zal gebeuren door de aanbouw van
een nieuwe loods. 

De verdere renovatie en afwerking van het gebouw op de Unalsite in
Geraardsbergen waar op termijn de administratieve diensten zullen gevestigd
worden.

Bijkomende Investeringen voor volgende jaren: 

 

           



DANKJEWEL!

Alle medewerkers voor jullie inzet en verantwoordelijkheid om de organisatie te doen groeien.

Alle gevers voor alle goederen die jullie dagelijks massaal komen afgeven.

Alle winkelklanten om mee te helpen aan een duurzame samenleving door herbruikbare goederen
terug in omloop te brengen.

De bestuurders en leden van de algemene vergadering om te zorgen voor een kwaliteitsvolle en
vernieuwende werking.

De toeleiders voor het deskundig toeleiden van medewerkers naar onze organsiatie zodat sociale
tewerkstelling gegarandeerd blijft.

De intercommunales IVLA, ILVA en Haviland.

De gemeenten van het verzorgingsgebied voor de positieve en constructieve samenwerking.

De provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden voor de financiële ondersteuning.




