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1. VOORWOORD 

We kunnen er niet omheen: 2020 was echt een uitzonderlijk jaar dat we allicht niet snel zullen vergeten! 
Hopelijk kunnen we vanaf midden 2021 opnieuw het normale leven opnemen of op zijn minst evolueren 
naar het “nieuwe normaal”. 

We dienden de voorbije maanden zeer snel te anticiperen. Als ik voor mezelf één les mag trekken uit deze 
pandemie is het feit dat, wensen we bestand te zijn tegen zulke crisissen en tegelijkertijd duurzamer willen 
omgaan met onze grondstoffen en milieu, we volop dienen in te zetten op de circulaire economie. Laat dit 
nu net onze corebusiness zijn. 

Ondanks de onverwachte sluitingen van onze winkels en het stilleggen van een groot deel van onze 
werkingen, zijn we er toch in geslaagd het voorbije jaar met een stevig positief resultaat af te sluiten. Dit 
is zeker een geruststellend gegeven en maakt dat we de uitdagingen van morgen met een gerust gemoed 
tegemoet zien. 

Ondertussen is het fusieproces onverminderd verder gelopen en heeft de nieuwe organisatie een solide 
basis gekregen waarop we verder kunnen werken. Zo werden heel wat zaken intern gerealiseerd inzake 
afstemming en efficiëntieverhoging van bestaande werkingen. De operationele werkingen werden 
gestroomlijnd en de nodige bijsturingen werden uitgevoerd. Ook werd er verder vorm gegeven aan de 
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interne overlegstructuren en hebben de stafmedewerkers zich verder kunnen specialiseren en toespitsen 
op hun respectievelijke domeinen waar ze verantwoordelijk voor zijn. Via de opmaak en verspreiding van 
onze interne nieuwsbrief zorgden we voor bijkomende communicatie zodat ieder op de hoogte blijft van 
het reilen en zeilen van de organisatie. 

Op sociaal vlak is er ook heel wat gebeurd. Na lange onderhandelingen zijn we erin geslaagd om 2 fusie 
cao’s af te sluiten. Dit zorgde er enerzijds voor dat een gevoelige toename gebeurde van de koopkracht 
van onze medewerkers. Anderzijds werd ook een gelijkschakeling van de loon- en arbeidsvoorwaarden 
hierdoor gerealiseerd. De sociale verkiezingen werden voorbereid en zijn doorgegaan begin 2021, met 
daaropvolgend de installatie van het CPBW en de OR. Ook de geplande herschikkingen in de 
personeelsdienst zullen ongetwijfeld zorgen voor een nog betere opvolging en begeleiding van onze 
doelgroepmedewerkers. 

Om te anticiperen op de periode van onzekerheid wat het pandemieverloop betreft, het hieraan 
gekoppelde economisch moeilijke en onvoorspelbare gegeven, werden er bijkomende openingsuren 
voorzien voor de winkels en werd een webshop uitgebouwd. In Brakel werd bijkomend een kleine winkel 
geopend om na te gaan of een lokaal publiek hierdoor kan aangesproken worden. 

In een snel veranderende omgeving willen we de vinger aan de pols houden waarbij we door een 
nauwgezette opvolging en strikte monitoring van onze bezetting, een constante bijsturing op de werkvloer 
kunnen realiseren. Tevens willen we in de volgende jaren intekenen op relevante opportuniteiten en 
innovatieve projecten. 

Op basis van de audit inzake het Qfor-WSE-kwaliteitsbewijs hebben we een voorwaardelijke erkenning 
gekregen. Dit overtreft onze verwachtingen, gezien het feit dat we volop in een fusie zitten en er nog heel 
wat dingen verder dienen afgestemd en ontwikkeld te worden. 

We willen, op basis van de aandacht- en verbeterpunten die werden aangeduid in het rapport, de 
volgende maanden en jaren versterkt inzetten op de begeleiding, coaching en opvolging van onze 
doelgroepmedewerkers. Hiervoor zullen we een aantal bijkomende tools ontwikkelen die ons in staat 
moeten stellen om de medewerkers nog meer te ondersteunen in hun dagdagelijks functioneren op de 
werkvloer. Daarnaast zal er voldoende aandacht worden besteed aan hun andere niet werk gerelateerde 
problemen. 

Verder zal het uitwerken van een aangepast VTO-beleid ervoor zorgen dat onze medewerkers de nodige 
skills ontwikkelen voor het uitvoeren van hun job met eventuele mogelijkheid tot doorstroming naar het 
regulier economische systeem. 

Bijkomend willen we een intern document ontwikkelen onder de vorm van een groeischema dat onze 
begeleiders in staat moet stellen om op een gedegen en objectieve manier de evolutie van de 
medewerkers te evalueren en te kwantificeren. 

Tot hier een algemene beschouwing over het voorbije jaar verder. Verder zal je hier nog heel wat meer 
gedetailleerde zaken en cijfers terugvinden omtrent de concrete werking van het voorbije jaar. 

 

Marc Baele, Algemeen Directeur.   
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2. KORTE KENNISMAKING MET DE KRINGWINKEL ZUID-OOST-VLAANDEREN 

De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen is ontstaan uit de fusie van 2 afzonderlijke kringwinkelcentra 
actief in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (De Kringwinkel ’t Vierkant en De Kringwinkel Vlaamse 
Ardennen). De nieuwe fusie-organisatie is van start gegaan op 01/01/2020 na een voorbereidende 
periode van 1 jaar.  

 

TWEE KRINGLOOPCENTRA BUNDELEN DE KRACHTEN OM EEN DUURZAME 
TOEKOMST TEGEMOET TE GAAN 

 Schaalvergroting 
 Efficiëntieverhoging inzake de werking 
 Een betere service naar de klant 
 Een ruimer aanbod aan goederen 
 Kwaliteitsvolle dienstverlening 

 Nieuwe niches, nieuwe projecten, … 
 Een tevreden en betrokken medewerker 

 

ALGEMENE BASISDOELSTELLINGEN 

• Aandacht voor sociale tewerkstelling: als maatwerkbedrijf bieden we werk aan mensen met 
minder kansen op de gewone arbeidsmarkt en fungeren we als werkervaringsplaats en 
alternatief tewerkstellingsverband. 

 
• Bouwen aan een duurzame samenleving en aandacht voor het milieu: door het inzamelen van 

herbruikbare goederen helpen we mee de afvalberg binnen onze regio te verkleinen. Via 
initiatieven als onze gratis ophaaldienst, de jaarlijkse brengersactie, een samenwerking met 
recyclageparken en intercommunales, textielcontainers op straat en hergebruikscontainers, 
geverspunten aan iedere winkel, de geverskaart, … proberen we hieraan tegemoet te komen.  

 
• Bestrijding van kansarmoede: Dit behelst onder meer het aanbieden van kwaliteitsvolle 

tweedehandsgoederen aan een goedkope prijs, het gezamenlijk streven naar sociale inclusie, 
het wegwerken van bestaande drempels en het bevorderen van de toegankelijkheid voor een 
doorsnee van de bevolking. 

 
 
 

De Kringwinkel, een gevarieerde en aangename smeltkroes van goederen, 
medewerkers en klanten. Een boeiende omgeving om in te vertoeven! 

 

Begin 2020 werd gestart met het overleg, de bepaling en de opmaak van de nieuwe missie, visie en 
waarden voor de fusieorganisatie. Wordt vervolgd in 2021. Eveneens werden diverse vormen van 
overleg ingevoerd: het stafoverleg, het winkeloverleg, team HR en het overleg inzake kwaliteit. 
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EEN NIEUW ORGANOGRAM 

Natuurlijk bij een fusie-organisatie horen nieuwe functies, nieuwe afdelingen, nieuwe activiteiten. 
Wie is wie, wie kan je waarvoor contacteren, waar kan je terecht, …? 

 

 

 

WERKINGSGEBIED 

 

De Kringwinkel Zuid-Oost-
Vlaanderen is actief in 19 
gemeenten. 

Het verzorgingsgebied 
behelst twee provincies, 
hoofdzakelijk in Oost-
Vlaanderen, deels in 
Vlaams-Brabant. 

Het volledige verzorgings-
gebied heeft een 
oppervlakte van +/- 800 
km² met een totaal 
inwonersaantal van 
308.000. 
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3. ACTIVITEITEN

De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen heeft als hoofdactiviteit nog steeds haar kringwinkelactiviteiten. Dit 
houdt in: via het inzamelen van materiaal (gratis ophaaldienst en geefpunten aan de winkels) en het 
opnieuw in omloop brengen van deze ingezamelde herbruikbare spullen, tewerkstelling creëren, de 
afvalberg verminderen en de armoede bestrijden. Daarnaast zijn er een aantal bijkomende activiteiten, 
zoals de inboedel- en verhuisdiensten, de klusdiensten, herbruikbare bekers, … 

DE INZAMELING VAN HERBRUIKBARE GOEDEREN 

 De inzameling gebracht: dit zijn de geefpunten aan iedere winkel waar herbruikbare spullen
kunnen worden afgegeven tijdens de openingsuren.

 De inzameling op afroep: dit is de gratis ophaaldienst voor het ophalen van herbruikbare goederen 
in gemeenten behorend tot het verzorgingsgebied.

 De inzameling overig: dit is een verzameling van diverse locatietypes waarop herbruikbare
goederen instromen.

o De textielcontainers op straat: op verschillende locaties in het werkingsgebied, in
samenwerking met de intercommunales ILVA en IVLA, staan er textielcontainers langs de
openbare weg.

o De inboedelservice: ook via het volledig of gedeeltelijk leegmaken van woningen komen heel
wat herbruikbare goederen binnen.

o De hergebruikcontainers en textielcontainers op de recyclageparken: door een goede
samenwerking met de intercommunales en de parkwachters op de recyclageparken worden
heel wat herbruikbare spullen daar verzameld.

DE INZAMELCIJFERS ALGEMEEN 

Gebracht (kg) Op Afroep (kg) Inzameling Overig (kg) Totaal (kg) 
Totaal 2019 1.558.856 614.733 612.614 2.786.203 
Totaal 2020 1.435.741 380.413 760.760 2.576.914 

-8% -38% 24% -8%

GEBRACHT (kg); 
1.558.856; 56%

OP AFROEP (kg); 
614.733; 22%

INZAMELING 
OVERIG (kg); 
612.614; 22%

INZAMELING GOEDEREN 2019

GEBRACHT (kg); 
1.435.741; 56%

OP AFROEP (kg); 
380.413; 15%

INZAMELING 
OVERIG (kg); 
760.760; 29%

INZAMELING GOEDEREN 2020 
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DE INZAMELCIJFERS IN DETAIL 

Inzamelingen (kg) 2019 2020 
Gebrachte goederen  1.558.856 1.435.741 -8,00 %
Ophaaldienst 614.733 380.413 -38,00 %
RP: container hergebruik 10.434 11.618 11,34 % 
RP: container textiel 118.529 132.249 11,58 % 
Textielcontainer op straat 316.760 527.164 66,42 % 
Inboedelservice 12.725 15.981 25,59 % 
Overig 154.166 73.393 -52,39 %
TOTAAL (kg) 2.786.203 2.576.559 -7,52 %

DE INZAMELING IN HET VERZORGINGSGEBIED

Uit onderstaande tabel kan afgeleid worden dat er in 2020 een inzameling van 8,20 kg/inwoner 
werd gerealiseerd.

TOTAAL INGEZAMELDE GOEDEREN (kg) INZAMELING/INWONER (kg) 
Gemeentes 

verzorgingsgebied 
Totale 

inzameling 
2019 (kg) 

Totale 
inzameling 
2020 (kg) 

Aantal 
inwoners 

Inzameling per 
inwoner 2019 

(kg) 

Inzameling per 
inwoner 2020 

(kg) 
Bever 4.344 4.628 2.177 2,00 2,13 
Brakel 58.268 53.937 14.809 3,93 3,64 
Denderleeuw 73.476 86.180 20.532 3,58 4,20 
Galmaarden 26.178 43.273 8.840 2,96 4,90 
Geraardsbergen 422.810 445.794 33.563 12,60 13,28 
Gooik 19.509 20.858 9.176 2,13 2,27 
Herzele 200.351 206.819 18.175 11,02 11,38 

Gebrachte 
goederen ; 

1.558.856; 28%
Ophaaldienst 

; 614.733; 
11%

RP : container 
hergebruik; 
10.434; 0%

RP: container 
textiel ; 118.529; 

2%

Textielcontainers 
op straat ; 

316.760; 6%

Overig (diverse 
overige 

inzamelkanalen)
; 154.166; 3%

TOTAAL (kg); 
2.786.203; 50%

INZAMELINGEN 2019 

Gebrachte 
goederen ; 

1.435.741; 56%
Ophaaldienst ; 
380.413; 15%

RP : 
container 

hergebruik
; 11.618; 

0%

RP: 
container 
textiel ; 
132.249; 

5%

Textielcontainers 
op straat ; 

527.164; 20%

Inboedelservice
; 15.981; 1%

Overig (diverse 
overige 

inzamelkanalen); 
73.393; 3%

INZAMELINGEN 2020
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Horebeke 12.941 6.208 2.024 6,39 3,07 
Kluisbergen 32.091 42.127 6.566 4,89 6,42 
Liedekerke 77.409 115.425 13.387 5,78 8,62 
Lierde 33.389 10.165 6.573 5,08 1,55 
Maarkedal 31.958 32.623 6.337 5,04 5,15 
Ninove 482.439 521.959 39.225 12,30 13,31 
Oudenaarde 331.529 245.761 31.587 10,50 7,78 
Ronse 361.874 304.302 26.375 13,72 11,54 
Roosdaal 23.921 32.328 11.662 2,05 2,77 
Wortegem-Petegem 55.867 113.846 6.395 8,74 17,80 
Zottegem 229.126 203.521 26.685 8,59 7,63 
Zwalm 52.913 35.349 8.165 6,48 4,33 
TOTAAL 2.588.302 2.526.503 308.000 8,40 8,20 
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ENKELE CONCLUSIES 

 

De totale inzameling is gedaald met 7,5%. De 
impact van de corona-sluiting van +/-3 maanden 
laat zich hier duidelijk voelen. 

De geefpunten aan de winkelvestigingen blijven 
populair. Meer en meer mensen vinden de weg 
naar onze winkels voor de afgifte van 
herbruikbare goederen. Goed opgeleide en 
klantvriendelijke medewerkers zijn dan ook heel 
belangrijk in onze werking. 

Blijvende daling bij de ophalingen op afroep ten gunste van de overige inzamelkanalen. Door een 
verhoogde samenwerking met de intercommunales (IVLA en ILVA) voor het plaatsen van aantal 
textielcontainers op straat, is de instroom van kledij en textiel fors toegenomen. In 2020 een stijging 
van +/- 200 ton. De door OVAM opgelegde richtlijn van 7 kg hergebruik per inwoner wordt dan ook 
meer dan gehaald. 

 

DE VERWERKING 

 

De ingezamelde herbruikbare goederen worden zoveel als mogelijk terug in omloop gebracht. Deze 
goederen worden gesorteerd, schoongemaakt en geprijsd, waarna ze te koop worden aangeboden 
in één van onze vestigingen. Voor de verwerking van deze herbruikbare goederen beschikt de 
organisatie over onderstaande diensten. 

 

DE ATELIERWERKING VERBONDEN AAN IEDERE VESTIGING 

Aan ieder winkelpunt bevindt zich een atelierwerking waar de binnengebrachte goederen 
winkelklaar worden gemaakt. Dit houdt in dat de goederen worden gesorteerd, gereinigd, geprijsd, 
… meubels worden gemonteerd, … Kortom de goederen worden volledig winkelklaar gemaakt.  

 

DE CENTRALE VERWERKING VIA HGC, TEXTIELSORTEERCENTRUM EN CENTRAAL MAGAZIJN 

Naast deze afzonderlijke kleinere atelierwerkingen, beschikt De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen 
eveneens over een centrale werking van een aantal activiteiten. Deze activiteiten zijn gecentraliseerd 
in wat intern als het Hergebruikscentrum (het HGC) wordt aangeduid. Dit centrum bevindt zich op 
de voormalige Unal-site in Geraardsbergen en omvat volgende activiteiten: de hersteldienst voor 
elektrische toestellen (AEEA), de textielsortering en het centraal magazijn. 
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Sinds eind 2008 werd het revisielabel behaald voor koel, vries en 
groot wit. Dit revisie kwaliteitslabel biedt klanten de nodige 
zekerheid naar veiligheid en functionaliteit bij de aankoop van 
elektrische toestellen. Het revisielabel, samen met de garantie en de 
Eco-Score, vormen een belangrijke troef op de tweedehandse markt. 
De grote uitdaging voor het hergebruikcentrum ligt in het vinden van 
laaggeschoold personeel met technisch potentieel. Door ervaren 
begeleiders wordt aan deze medewerkers zeer praktijkgerichte 
vaardigheden op vlak van elektriciteit en elektro bijgebracht. 

 

 

 

 

DE AFVALSTROMEN 

De verwerking van deze instroomgoederen leveren afvalstoffen op. Door het hanteren van uniforme 
selectiecriteria, die de kwaliteit van de goederen garanderen, kunnen niet alle goederen na 
verwerking doorstromen naar onze winkelpunten. 

De belangrijkste afvalstromen zijn kledij, restafval en AEEA. Voor kledij en textiel worden strenge 
selectiecriteria gehanteerd om een hoge kwaliteit in het aanbod in de winkels te garanderen. De 
afvalstroom AEEA houdt verband met de terugnameplicht voor alle elektrische toestellen. Deze 
afvalstromen worden zoveel als mogelijk gescheiden ingezameld zodat recyclage mogelijk wordt. 
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OVERZICHT AFVALSTROMEN 
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TOTAAL RECYCLAGE KERAMIEK

TOTAAL RECYCLAGE METAAL

TOTAAL RECYCLAGE PAPIER

TOTAAL RECYCLAGE TEXTIEL

TOTAAL  RESTAFVAL

TOTAAL  RECYCLAGE ANDERE

1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000

AFVALSTROMEN 2020 (kg)
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DE VERKOOP 

 

De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen telt 8 winkels. Je vindt er een uitgebreid aanbod aan 
meubelen, kledij en textiel, huisraad en decoratie, boeken en multimedia, … een ruime keuze aan 
elektrische toestellen en vele andere kwaliteitsvolle spullen. Iedereen is er welkom om te komen 
winkelen en het is steeds de moeite om even binnen te springen. 

 

DE VERSCHILLENDE KRINGWINKELS 

 

    
Wielendaalstraat 14 
9660 Brakel 

Stadsweg 35 
9500 Geraardsbergen 

Solleveld 25 
9550 Herzele 

Stationsstraat 11 
1770 Liedekerke 

    
Albertlaan 31 
9400 Ninove 

Doornikse Heerweg 79 b 
9700 Oudenaarde 

A. L. Vanhovestraat 14 
9600 Ronse 

Heldenlaan 77 
9620 Zottegem 

 

In iedere vestiging is er eveneens een afdeling ‘Dépôt Unique’. We noemen dit onze afzonderlijke 
‘shop’ in de shop. In deze afdeling vind je de ‘duurdere’ spullen, de retro, de verzamelobjecten,... de 
speciale aanbiedingen,… Kortom afdelingen voor echte verzamelaars, liefhebbers van vintage en 
retro materiaal! 
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ONLINE VERKOOP 

Naast deze fysieke winkels beschikt De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen sedert 2020, eveneens over 
de mogelijkheid online te shoppen via 2 kanalen. Enerzijds is er de webshop, ‘dekringwinkelonline’, 
met een gewoon aanbod, hoofdzakelijk van kledij en textiel. Anderzijds is er ‘Uw Kringding’, de 
veilingsite waar de meer exclusievere en duurdere producten worden aangeboden. Deze 2 
verkoopkanalen zijn volop in ontwikkeling. 

 

 www.dekringwinkelonline.be www.uwkringding.be 

 

 

UNIFORM WINKELEN 

Het voorbije jaar werk gewerkt aan een uniformiteit inzake het prijsbeleid in de verschillende 
vestigingen. Voor een groot aantal artikelen wordt er met vaste prijzen gewerkt. Hierbij horen 
natuurlijk uniforme prijslijsten. 
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DE VERKOOP PER PRODUCTGROEP 

 

Productgroepen 
TOTALE 

INZAMELING 
(kg) 

TOTALE OMZET/ 
PRODUCTGROEP 

AANDEEL TOV 
TOTAAL (%) 

 OMZET/ 
KG PRODUCT 

Boeken, muziek, multimedia 175.605 € 118.048 6% € 0,7 
Doe het zelf 84.918 € 8.387 0% € 0,1 

Elektra (+ gastoestellen) 375.570 € 187.144 10% € 0,5 
Huisraad 213.622 € 549.880 28% € 2,6 

Meubelen 549.095 € 262.776 13% € 0,5 
Textiel 877.637 € 685.751 35% € 0,8 

Vervoersmiddelen 21.914 € 13.410 1% € 0,6 
Vrije tijd 226.014 € 103.952 5% € 0,5 

Varia  0 € 32.839 2%  
Eindtotaal 2.557.094 € 1.962.187 100%  

 

  

DE VERKOOP EN AANTAL KLANTEN PER VESTIGING 

 

 

  

NINOVE
23%

RONSE
20%

G'BERGEN
19%

OUDENAARDE
15%

HERZELE 
8%

ZOTTEGEM
7%

LIEDEKERKE
7%

BRAKEL
1%

PPrroocceennttuueeeell  aaaannddeeeell  ppeerr  vveessttiiggiinngg  
22002200

NINOVE; 
39.729

RONSE; 
36.845

G'BERGEN; 
28.238

OUDENAARDE
; 26.980

HERZELE ; 
13.931

ZOTTEGEM; 
19.799

LIEDEKERKE
; 15.663

BRAKEL; 
1.600

AAaannttaall  kkllaanntteenn  ppeerr  vveessttiiggiinngg  
22002200
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OVERIGE ACTIVITEITEN 

 

INBOEDELSERVICE, VERHUISDIENST EN KLUSDIENST: deze 
diensten worden uitgevoerd door een professioneel team 
bestaande uit een werkleider en afhankelijk van de uit te voeren 
taken aangevuld met één of meerdere multidisciplinaire 
doelgroepmedewerkers. In 2020 voerden we 13 volledig 
afgewerkte ontruimingen uit. Van alle kijkbezoeken resulteerden 
er 11 in een geplande ophaling, 7 bezoeken hadden geen 
resultaat. Door de klanten werd 1 project omwille van privé- en 
andere redenen stopgezet. Wegens Corona werden er 32 
inboedels afgelast. Geen enkele keer voerden we een ontruiming 
niet uit omwille van hygiënische- en veiligheidsredenen. 

 
 

 

De energiescanners voeren gratis energiescans thuis bij particulieren uit, geven energietips en 
info inzake de energiefactuur en energiepremies en bieden een gratis spaarpakket (een 
spaardouchekop, Ledlampen, een verdeelstekker) aan. Als resultaat ontvangt de klant een 
eindrapport inzake het verbruik van de woning en verdere besparingstips. In 2020 voerden we 
welgeteld 263 scans uit (in 20219: 495), of en daling van 47% (ter vergelijking: de Vlaamse 
cijfers daalden met meer dan 50%). 67% van de scans situeerden zich het voorbije jaar in 
Herzele of Ninove; 36% van de scans zijn basisscans, de overige waren opvolgscans type 1. 
Vanaf de heropstart in juni tot aan de tweede lockdown werd eerder de nadruk gelegd op de 
uitvoering van scans bij klanten die de werking reeds kenden. De impact van de corona-crisis 
is hier duidelijk voelbaar. 

 

ZANDSTRALEN: zowel eigen meubelen, als meubelen aangekocht bij De 
Kringwinkel kunnen door particulieren worden ingegeven. Het 
zandstralen gebeurt door opgeleide mensen voorzien van professioneel 
materiaal. Er wordt geen gebruik gemaakt van zand, maar wel van een 
volledig biologisch hard mineraal. 

 

HERBRUIKBARE BEKERS: De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen is het 
verdeelcentrum voor de intercommunale IVLA voor herbruikbare 
bekers. Verenigingen en stadsdiensten actief binnen het gebied van ILVA 
kunnen terecht bij De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen voor het 
ontlenen van herbruikbare bekers. 

 

De impact van de corona-crisis laat zich ook hier voelen. Deze laatste 2 activiteiten werden in 
2020 praktisch niet uitgevoerd.  
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4. WERK 

De tewerkstelling vormt een andere belangrijke doelstelling binnen de organisatie. Er zijn verschillende 
statuten waarin medewerkers kunnen worden tewerkgesteld. Deze worden hierna kort toegelicht. 

 

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. Het nieuw maatwerkdecreet (van start op 
01/01/2019) legt de nadruk op groei van de doelgroepmedewerkers en de doorstroom op korte, midden-
lange en langere termijn. In 2020 beschikt de KW ZOV over een goedkeuring voor 86,5 VTE. 
 

Medewerkers in een statuut tijdelijke werkervaring/art 60 § 7 

Deze medewerkers worden naargelang hun leeftijd (1 jaar, 1,5 jaar of 2 jaar) door verschillende OCMW’s 
(Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Liedekerke, Ronse, Herzele, Liedekerke, Kruisem, Zottegem, 
Wortegem-Petegem, Affligem, Denderleeuw en Zottegem) tewerkgesteld bij De Kringwinkel ZOV. In 2020 
werd ernaar gestreefd deze samenwerking te versterken en meer medewerkers in dit statuut aan te 
trekken waardoor meer en meer werknemers binnen een artikel 60-traject hun weg vinden naar De 
Kringwinkel. 
 

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. 
 

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. 

 

 

 2019 2020 

Omschrijving Koppen VTE Koppen  VTE 

Doelgroepmedewerkers*1 104 89.75 102 91 

Omkadering 38 34.2 38 35.6 

Medewerkers tijdelijke werkervaring*2  67 61.54 79 62.74 

Vrijwilligers 14 3.73 19 5.95 

Medewerkers in arbeidszorg 13 4.32 14 6.15 

TOTAAL 236 193.54 252 201.44 
*1 Stijging VTE doelgroep door goedkeuring gevraagde uitbreiding 
*2 Verschil tussen aantal koppen en VTE tijdelijke werkervaring door de vele voorbereidende stages en voortrajecten 

  

16 

 

    
 

 

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. 

 

ACTIE PERSONEELSWERKING 2020 
 

 Evenwicht in de verdeling tussen werknemers in een tijdelijke 
werkervaring en doelgroep medewerkers op iedere locatie! 

 

  

44%

16%

28%

6%6%

Overzicht tewerkstelling 2019

Doelgroepmedewerker
Omkadering
Medewerker tijdelijke werkervaring
Vrijwilligers
Arbeidszorg

40%

15%

31%

8%6%

Overzicht tewerkstelling 2020

Doelgroepmedewerker
Omkadering
Medewerker tijdelijke werkervaring
Vrijwilligers
Arbeidszorg
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HET POP, BASISVOORWAARDE BIJ MAATWERK 

Voor iedere medewerker is er een jaarlijks POP-gesprek en een hierbij horend actieplan. Dit 
actieplan wordt door de sociale dienst samen met de werkvloerbegeleider opgesteld. 

Doel van deze gesprekken is de medewerker bewust maken van eigen kwaliteiten en talenten.  

De nadruk ligt op GROEI, zowel individueel als in samenwerking met de werkvloerbegeleider. 
De evolutie van de medewerker wordt verder uitgebouwd door het aanbieden van interne 

en/of externe vormingen, opleiding op maat van de doelgroep-medewerker. Dit groeitraject kan 
leiden tot de opstart van een doorstroomtraject naar het reguliere circuit. 

 

 

 

OPLEIDINGSAANBOD 

• Nederlands Op de werkvloer (arbeiders) 
• Aandacht voor je rug (omkadering + arbeiders) 

• Conflictvaardig handelen (arbeiders) 
• Veilig werken (omkadering + arbeiders) 
• EHBO-module (omkadering + arbeiders) 
• Vertrouwenspersoon (omkadering) 
• Assistent werkleider (arbeiders) 

• Basiscursus Begeleider op de werkvloer (omkadering) 
• Code 95 (omkadering) 

• De kracht van diverse talenten in ons team (omkadering + arbeiders) 
• Evaluatie- en functioneringsgesprekken (omkadering) 

• POP-gesprekken 
• Werken in team met je medewerkers (omkadering) 

  

18 

 

5. KWALITEIT, VEILIGHEID & PREVENTIE 

 

DE KWALITEITSAUDIT 

 

Ter info: alle dienstverleners binnen het beleidsdomein Werk en 
Sociale Economie (=WSE) moeten vanaf september 2021 voldoen aan 
een aantal kwaliteitscriteria, om in aanmerking te komen voor 
financiering of subsidiëring. Wordt er aan de criteria voldaan dan 
wordt het kwaliteitslabel toegekend.  

De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen heeft voor het behalen van het 
kwaliteitslabel beroep gedaan op het auditbureau CertUp, die 
gebruik maakt van de sectorspecifieke Qfor-WSE-audit. 

Een pre-audit werd uitgevoerd in september 2020, ter voorbereiding op de eigenlijke audit. Voor 
deze audit werd alle relevante informatie van de organisatie in kaart (Datascan) gebracht en werd 
een eigen inschatting gemaakt van de wijze waarop aan de kwaliteitscriteria kan voldaan worden 
(WSE-scan). 

Na deze audit beoordeelde de Certificatiecommissie van CertUp begin 2021 dat de organisatie 
voorwaardelijk aan de criteria voldeed voor de toekenning van het Qfor-WSE-kwaliteitsbewijs.  

De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen zal zich in 2021 kwaliteitsgewijs toeleggen op het finetunen 
van de punten die verdere aandacht behoeven. 

 

HET JAARACTIEPLAN VEIIGHEID & PREVENTIE  

 
 

 Uniforme organisatie van de eerste hulp in de gehele organisatie, updaten verbandkoffers, 

bijscholing EHBO, noodnummers, verzorgingsregister, … 

 Procedure arbeidsongevallen op punt gesteld 

 Controles blusapparaten en brandhaspels 

 Onderhoudswerken en keuringen van verwarmingsinstallaties, liften en poorten, 

laagspanningsinstallaties 

 Onveilige platform uit dienst genomen, trapleuningen geplaatst, omheiningen geplaatst, … om 

het risico op val van hoogte te vermijden 

 
De interne preventieadviseur volgt een opleiding tot preventieadviseur niveau II. 

 

 

 



19 

 

 

 

 

OPLEIDINGEN IKV VEILIGHEID EN WELZIJN OP HET WERK 

• Jaarlijkse bijscholing EHBO 
• Heb aandacht voor je rug 
• Omgaan met conflicten 
• Opvolgmoment implementatie coronamaatregelen 
• Multidisciplinaire basisvorming niveau II 
 
 

 

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN IKV COVID 19 
 

o Instructies en opleiding van onze medewerkers 
ivm het coronavirus en de geldende maatregelen, 
procedures bij eventuele besmettingen, … 
 

o Mondmaskers en maatregelen om de social 
distancing te vrijwaren: beperkt aantal personen 
in refters, eetplaatsen en kleedruimtes bijcreëren, 
beperkt aantal personen in kleedkamers, … 

 
o Herorganisatie van de winkels: bepijling en 

afbakening, plexiglas, handgel, beperken 
lifttoegang, afsluiten toiletten, instructies, 
beperking aantal klanten, … Aandacht voor 
ventilatie en handhygiëne: opleiding, voorzien in 
voldoende zeep en handpapier, handgel, … 
 

o Telewerk werd, waar mogelijk, ingevoerd. 
 

 
 

De organisatie zorgde verder voor de nodige investeringen om de veiligheid en het welzijn te 
verbeteren inzake ergonomie en diverse verbeteringswerken in de verschillende vestigingen!
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6. OP WEG NAAR ÉÉN ORGANISATIE 

In de loop van 2020 werd de werking van beide organisaties op mekaar afgestemd, werden diensten 
gecentraliseerd en procedures gelijkgesteld. Hieronder volgt een overzicht per domein van de belangrijkste 
realisaties.  
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7. MAAND PER MAAND 
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8. VOORUITBLIK 

De volgende jaren dienen we nog verder stevig in te zetten op de integratie van werkingen en 
bijkomende inspanningen te leveren om te groeien naar één organisatie. Voor deze verdere groei naar 
éénmaking worden een aantal ondersteunende maatregelen en aandachtsdomeinen vooropgesteld.  
 
 

 Aandacht voor een aantal belangrijke peilers en aandachtspunten in het HR-beleid van de 
organisatie om de werking nog meer op elkaar af te stemmen en te uniformiseren en de 
dagelijkse continuïteit in de verschillende vestigingen te garanderen (bv. de samenvoeging 
van beide ophaalploegen, het inzetten op de polyvalentie en onderlinge uitwisselbaarheid 
van medewerkers zodat deze in de winkels, sortering, herstellingen, … diverse taken en 
opdrachten kunnen opnemen en uitvoeren over de vestigingen heen). 

 
 In samenwerking met de koepelorganisatie Herwin zal een aanpassing van het 

registratiesysteem Eclips en mogelijks ShopPlus gebeuren. Dit zorgt voor een 
éénvormigheid in de registratie over geheel Vlaanderen van alle erkende kringwinkels. 
 

 De registratie van alle medewerkers in het systeem Eclips, die via een badge-systeem, 
kunnen genieten van het afgesproken intern aankoopsysteem met korting. 

 
 De installatie van het CPBW en de OR die ervoor kan zorgen dat het sociaal overleg nog 

beter gestructureerd en georganiseerd wordt waardoor het sociaal overleg op deze manier 
zijn volle kans kan krijgen. 

 
 Verdere ontwikkeling van een gezamenlijke visie, missie en waarden staan op de agenda 

en dit in nauw overleg met de RVB. Ook hieraan gekoppeld een verdere formulering van 
strategische en operationele doelstellingen. 

 
 Na het behalen van de voorwaardelijke erkenning inzake kwaliteit zal er nog serieus wat 

werk dienen te gebeuren op diverse indicatoren om het kwaliteitslabel te behouden. Dit 
wordt als een opportuniteit gezien tot groei naar een betere kwaliteitsvolle organisatie. 

 
 Verdere uitbouw van een aantal innovatieve projecten: herbruikbare bekers, 

inboedelservice, klus- en verhuisploeg, energie-snoeiers, zandstralen. 
 
 Bijkomend willen we met de goedkeuring door de minister van ons ingediend project inzake 

“groeipad collectief maatwerk innovatieve projecten“ ervoor zorgen dat we op de 
recyclageparken nog beter kunnen sorteren en inzamelen op herbruikbare goederen. 

 

Het wordt een boeiend jaar met nogal wat uitdaging, binnen de organisatie en daarbuiten. We zijn er 
alvast klaar voor! 

 
 Marc Baele, Algemeen Directeur. 




