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2 Voorwoord 

KOMOSIE maakt voor het tweede jaar op rij een eigen sectorrapport voor de kringloopsector en hanteert 
daarvoor onder meer gegevens die we uit onze sectorspecifieke registratietool ECLIPS hebben gehaald. Tot 
2013 werd dit rapport steeds door de OVAM, in samenwerking met KOMOSIE, opgemaakt. We zijn de OVAM 

zeer erkentelijk voor die jarenlange samenwerking en voor de steun die ze ook aan de totstandkoming van 
dit rapport hebben verleend.  

Laten we alvast beginnen met het goede nieuws: het gaat goed met De Kringwinkel. Het hergebruik 
per hoofd van de Vlaamse bevolking ligt hoger dan ooit tevoren. Zoals u verderop in dit jaarrapport zal 
vaststellen, bereikte de kringloopsector afgelopen jaar de mijlpaal van 5 kilogram hergebruik per inwoner 
van Vlaanderen. Dat is de verdienste van 31 dynamische en innovatieve bedrijven en van de 5 353 
medewerkers die zich dagelijks voluit inzetten.  

Ook andere parameters tonen aan dat de kringloopsector het goed doet. Het beleid en het bedrijfsleven 
tonen meer dan ooit interesse voor de circulaire economie.  

“De middelen staan onder druk, terwijl de lat om hergebruik te 
realiseren hoger gelegd wordt” 

Er is nog veel groeipotentieel voor de kringloopsector. Uit geen enkele parameter kunnen we afleiden dat 

huishoudens nu stilaan al hun herbruikbare goederen opgeruimd hebben. De groei van de verkoop in de 
winkels staat op geen enkele manier onder druk.  

Toch is waakzaamheid geboden. Het succes van De Kringwinkel is ook het resultaat van een degelijke 
inbedding van de sector in de Vlaamse beleidscontext. Het model van De Kringwinkel heeft altijd bestaan 
bij de gratie van (terechte!) middelen voor sociale tewerkstelling. Het realiseren van sociale en ecologische 
doelstellingen is een inspiratiebron voor velen in het buitenland. Die middelen staan momenteel onder 
druk, terwijl de lat om hergebruik te realiseren hoger wordt gelegd: tegen 2022 is de doelstelling 7 kg 
hergebruik per Vlaming.  

Om te groeien heeft de kringloopsector middelen nodig, 
om nieuwe winkels uit te baten en dus bijkomend 
personeel aan te werven, om nieuwe activiteiten op 

voldoende grote schaal te kunnen ontwikkelen. De 
financiering van de Kringloopsector zal geëvalueerd en 
eventueel bijgestuurd worden krachtens het in 2016 
goedgekeurde Uitvoeringsplan huishoudelijk afval. De 
financieringsbehoefte wordt in dit rapport in grote lijnen 
geschetst. Indien Vlaanderen een koploper wilt 

blijven op het vlak van circulaire economie, is een 

toekomstgerichte financiering van de 
kringloopsector een belangrijke vereiste. 
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3 Inleiding  

Met dit rapport willen we de globale sectorresultaten 2015 ter beschikking stellen van de  kringloopcentra 
én van onze belangrijkste stakeholders. Het geeft een overzicht van het beleidskader en van de 
belangrijkste resultaten van de erkende Vlaamse kringloopcentra op vlak van infrastructuur, inzameling, 
hergebruik, recyclage & restafval, tewerkstelling en financiën.  

3.1 Het kringwinkelmodel uitgelegd 

De Kringwinkel is een voorbeeld voor andere landen wat betreft het vormgeven van hergebruik . De werking 
rust op twee pijlers:  

1/ Zorg voor het milieu door maximaal producthergebruik na te streven via inzameling van 
herbruikbare producten  

2/ Ontwikkeling en waarborgen van tewerkstelling voor langdurige werklozen  

In 2015 bestond de kringloopsector uit 31 individuele en autonome bedrijven: de door OVAM erkende 

kringloopcentra. Elk centrum heeft een welomlijnd verzorgingsgebied: een verzameling van steden en 
gemeenten waar het kringloopcentrum goederen mag ophalen en verkopen. De verdeling van deze 
werkingsgebieden is historisch gegroeid uit de opeenvolgende oprichtingen en overeenkomsten. 

Er is een grote verscheidenheid tussen de verschillende centra, zowel qua kenmerken (activiteiten, aantal 

winkels, personeel …) als qua werkingsgebied (grootte, landelijk versus stedelijk…). Het merendeel daarvan 
zijn sociale werkplaatsen.  

Elk kringloopcentrum heeft een aantal winkelpunten, dat per centrum sterk uiteen kan lopen. Eind 2015 
waren er 128 winkelpunten. Sommige centra werken erg lokaal en beschikken over slechts één winkel, 
andere hebben tot negen winkels verspreid over de verschillende gemeentes in hun verzorgingsgebied. De 
verschillen in het aantal winkels zijn te wijten aan de individuele bedrijfskeuze en het aantal beschikbare 
mensen. Meestal is het aantal winkels aangepast aan de omvang van het verzorgingsgebied en de lokale 

vraag naar herbruikbare producten. Daarnaast speelt ook het belang van een winkel als brengpunt voor 
herbruikbare producten een rol.  In 2015 bediende een winkelpunt gemiddeld 49.570 inwoners.  

De werking van de kringloopcentra, van erkenning tot subsidiëring, is verankerd in een erkenningsbesluit. 

De erkende kringloopcentra rapporteren jaarlijks de resultaten en cijfers over hun werking op vlak van de 
goederenstroom, de verkoop, het personeel en financiële resultaten. De OVAM werkt voor de uitwisseling 
van personeels- en bedrijfsgegevens sinds een aantal jaren samen met het Vlaams Subsidieagentschap 
Werk en Sociale Economie,  deel van het departement werk en sociale economie en SST, de koepel van 
sociale-economiebedrijven.  

Het grootste deel van de inkomsten van de sector is afkomstig uit de verkoop van herbruikbare producten 
en het leveren van diensten. Daarnaast ontvangen de kringloopcentra subsidies. Voor meer details over de 
subsidiëring van de sector verwijzen we naar hoofdstuk 6 van dit rapport. 
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3.2 De Kringwinkel in Vlaanderen: een uniek concept 

De Kringwinkel zorgt, door de unieke combinatie van sociale en ecologische doelen, voor een grote 
maatschappelijke meerwaarde  voor  milieu, economie, lokale groene jobs en het sociale weefsel van 
onze steden en gemeenten.   

De milieuvoordelen van lokaal hergebruik zijn groot: minder  materialengebruik, minder 

afvalproductie en minder transport. En dus ook minder uitstoot van broeikasgassen en andere vervuilende 

stoffen. Op één jaar tijd vermindert De Kringwinkel de uitstoot aan broeikasgassen met zo’n 70.000 ton1, 
enkel door het inzamelen en verkopen van herbruikbare goederen. Wanneer de Vlaming per hoofd 7 kg 
goederen zal hergebruiken via De Kringwinkel, stijgt die uitstootbesparing naar bijna 93.000 ton  

Verschillende overheden hebben hoge verwachtingen van de circulaire economie om de economie te 
stimuleren. In een circulaire economie genieten preventie en hergebruik prioriteit op recyclage en krijgen 
korte materiaalketens de voorkeur op ketens met internationaal transport. De Kringwinkel brengt deze 
beide principes in de praktijk.   

“Bij De Kringwinkel ervaren we dagelijks hoe kortgeschoolden hun vaardigheden, ritme 
zelfvertrouwen terugvinden” 
Vergeet ook niet het maatschappelijke voordeel van sociale tewerkstelling: SST bewees in 2014 dat 
elke investering in sociale tewerkstelling opbrengt op alle niveaus. Deze vorm van tewerkstelling wordt 
onterecht als een kostenpost voor de overheid en de samenleving beschouwd. Een werkloze die terug aan 
de slag kan, is niet enkel goed voor de maatschappij. Het levert maar liefst een financiële winst op van 
meer dan  12 000 euro per jaar2, een terugverdieneffect dat te wijten is aan de meerwaarde die de 

medewerkers leveren en door de besparing op uitkeringen. 

Sommige nuttige activiteiten, zoals het herstellen van reeds gebruikte elektrische apparaten, worden 
bovendien nauwelijks door de reguliere economie ingevuld.  

Bij De Kringwinkel ervaren wij dagelijks hoe kortgeschoolden en mensen die het om één of andere reden 
moeilijk hebben, hun vaardigheden, levensritme en zelfvertrouwen terugvinden door aangepast werk. Ook 
het lokale sociale weefsel geniet mee van de lokale maakindustrie.   

De Kringwinkel is ook voor mensen die het financieel krap hebben, dé plek om levensnoodzakelijke 
producten te vinden voor een zacht prijsje. 

                                                

1 Berekend met een rekenmodel dat het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO maakte voor de Branchevereniging 
Kringloopbedrijven Nederland. 

2 Meer details vindt u in het Memorandum SST 2014 |http://www.sst.be/samen/over_ons/publicaties/ 
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3.3 Wijze van registratie  

De jaarlijkse rapportering en het gebruik van uniforme gewichtstabellen laten de kringloopcentra en de 
OVAM om op een consistente wijze de inzamelgegevens te bundelen, te verwerken en 
hergebruikpercentages te berekenen. Het jaar na jaar opvolgen van de resultaten geeft inzicht in de 

ontwikkeling van de kringloopactiviteit in Vlaanderen. Deze resultaten vormen de basis voor de verdere 
ondersteuning, het nemen van nieuwe initiatieven, het uitbouwen van een netwerk van kringloopwinkels, 
de verdere verankering ervan in het Vlaams afvalstoffen- en materialenbeleid en het uitstippelen van 
beleidslijnen en een toekomstvisie die inspelen op nieuwe tendensen.   

30 van de 31 kringloopcentra gebruikten in 2015 het online registratie-instrument ECLIPS om hun 
logistieke werking op te volgen. Dispatching (planning transport), verwerking en herstel van goederen, 
voorraden, routeplanning,  klantgegevens, uurregistratie, kassaverrichtingen, , afvalstoffenen de in- en 
uitgaande goederenstroom: dit alles wordt via ECLIPS geregistreerd.  

De sectorresultaten 2015 zijn uit ECLIPS bijeengebracht. Via een rapportagemodule is KOMOSIE in staat 
om informatie over de globale goederenstroom (inzameling, hergebruik, recyclage) automatisch op te 
vragen uit de individuele database van elk kringloopcentrum. Deze wordt waar nodig nog manueel 
aangevuld.  

ECLIPS is het door de OVAM officieel erkende en ondersteunde bevragings- en rapporteringsinstrument 

voor de jaarlijkse rapportage van de resultaten van de goederenstroom. De OVAM benadrukt het belang 
van en streeft samen met KOMOSIE naar een uniform gebruik van het systeem door alle centra. 

De centra kwantificeren de hoeveelheid goederen op twee manieren: het merendeel hanteert een uniforme 
artikeltypelijst. Deze turflijst bevat een overzicht van alle courant ingezamelde producten en hun 
respectievelijke gemiddelde gewichten. Deze lijst maakt inherent deel uit van ECLIPS en is door de OVAM 
erkend. Een minderheid van centra weegt de effectief inkomende goederen en bewaart deze effectieve 
gewichten in ECLIPS.  
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4 Nog veel potentieel voor hergebruik  

De kringloopcentra zamelen producten in, repareren ze waar mogelijk en bieden ze te koop aan; zo werkt 
producthergebruik. Is er nog  groeimarge voor hergebruik via De Kringwinkel? Naast een nog steeds 
welvarende sector van brocante en rommelmarkten, duiken er de laatste tijd ook nieuwe alternatieven op: 

geefpleinen, tweedehandssites, freecycle-initiatieven enzovoort. Het antwoord is duidelijk: ja! Op geen 
enkele manier zien we dat het potentieel voor hergebruik tanende is. Het aantal kilogram hergebruik per 
Vlaming en de inzameling van goederen groeien lineair, zonder dat er een vertraging merkbaar is. De 

Kringwinkels zien nog tal van kansen om het hergebruik te doen stijgen – meer hierover verder in dit 
rapport. 

4.1 Inzameling 
4.1.1 TOTALE INZAMELING 

De totale inzameling van herbruikbare goederen bedraagt 69 550 ton in 2015. De positieve evolutie van 
de voorbije jaren wordt verder gezet: we kennen een stijging met 5,3 % ten aanzien van 2014.  
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Per inwoner van Vlaanderen komt dat overeen met een inzameling van 10,8 kg in 2015, terwijl dat in 2014 
nog 10,5 kg per inwoner was. 

4.1.2 SELECTIEF VERSUS INTEGRAAL  

De OVAM deelt de kringloopcentra op in twee groepen:  de klassieke (5) en de ruimerwerkende (26) centra. 
Een klassiek kringloopcentrum focust op de systematische inzameling, sortering en verkoop van 

goederen met het oog op hergebruik (= selectieve inzameling). Deze centra zijn erkend voor 
producthergebruik en zijn geen handelaars of makelaars van afvalstoffen. De activiteiten uit deze 
inzameling, zoals sorteren, controleren en beperkte herstelactiviteiten, behoren eveneens tot de  

basiswerking en zijn geen afvalactiviteiten. Basisvoorwaarde is dat de goederen met een visuele 
voorselectie worden ingezameld met als doel het hergebruik van producten.  

Sommige kringloopcentra ontwikkelen extra activiteiten in functie van producthergebruik, zoals een 
hergebruikscentrum voor elektrische toestellen of een sorteercentrum voor textiel. Ze zetten vaak intenser 
in op de inzameling van deze herbruikbare fracties. Dergelijke ruimerwerkende centra maken gebruik 
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van integrale inzameling van bijvoorbeeld textiel en elektrische toestellen via huis-aan-huisinzameling en 
containers waarbij de goederen niet vooraf geselecteerd worden. Zo’n 31 % van de ingezamelde kilo’s zijn 
integraal ingezameld. 

Bij zogenaamde integrale inzameling worden goederen zonder voorafgaande selectie op hergebruik 
ingezameld. Deze activiteiten beschouwt de OVAM dan ook als afvalactiviteiten waardoor deze centra zowel 
voor inzameling als opslag en verwerken moeten voldoen aan de milieujuridische voorwaarden. 

4.1.3 WELKE PRODUCTEN WORDEN INGEZAMELD?  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ingezamelde fracties. In gewicht vormen meubelen en 
elektrische toestellen de belangrijkste ingezamelde fracties (respectievelijk 30 % en 27 % van de totale 
inzameling). 

Tabel 1: Inzameling per productgroep (aandeel) 

Productgroep Aandeel in gewicht 

Gas  0 % 

Vervoer  1 % 

Doe het zelf  2 % 

Boeken / multimedia 8 % 

Huisraad  8 % 

Vrije tijd  8 % 

Textiel  16 % 

Elektrische toestellen 27 % 

Meubelen  30 %  

Het hoge aandeel meubelen kan verklaard worden door:  

- Meubelen vormen een productgroep met veel potentieel voor hergebruik. 

- Meubelen zijn omvangrijke producten. Klanten geven deze makkelijk aan de sector omdat het moeilijk 
is om deze via andere kanalen af te voeren. De gratis ophaling speelt in op een concrete vraag. Grofvuil 
is een alternatief afvoerkanaal, maar is meestal betalend. Binnen de sector moeten onverkoopbare 
meubelen regelmatig geweigerd worden. 

- Meubelen wegen letterlijk erg door. Door hun hoge gemiddelde gewicht, nemen ze makkelijk een hoog 
aandeel van de totale inzameling in.  

Globaal stijgt blijft ook de inzameling van elektrische toestellen lichtjes, met 3%. Dat is  te danken aan 
een stijging in de selectieve inzameling van 10%, van 49 581 naar 54 717 ton. Mensen brengen dus meer 
toestellen zelf naar De Kringwinkel. De integrale inzameling is echter ook gedaald van 16 444 naar 14 832 

ton (-10 %). Een verklaring hiervoor? In 2015 heeft het kringloopcentrum van West Limburg het 

Hergebruikscentrum moeten sluiten omwille van de hervorming van het WEP+ statuut door de Vlaamse 
regering, een statuut dat sterk inzette op het begeleiden van mensen op de werkvloer. Dit heeft uiteraard 
impact op het resultaat. KLC West Limburg verzamelde ruim 6300 ton AEEA per jaar.  
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4.1.4 HERKOMST VAN DE INGEZAMELDE GOEDEREN?  

Onderstaande tabel toont het belang van de verschillende inzamelkanalen. 42 % van de totale inzameling 
wordt naar het kringloopcentrum gebracht door de klanten (39 % in 2014); 23 % van de inzameling 
gebeurt op afroep, dat wil zeggen ophaling aan huis op vraag van de klant (25 % in 2014). Over een 
langere periode is een lichte verschuiving merkbaar: het aandeel brengende klanten stijgt ten aanzien van 
de inzameling op afroep. 

Tabel 2: Herkomst van ingezamelde goederen (aandeel) 

Kanaal Aandeel  

Gebracht door inwoners  42% 

Inwoners op afroep 23% 

Integrale inzameling AEEA containerpark 11% 

Hergebruik containerpark 5% 

Integrale inzameling AEEA elektrohandel  3% 

Container textiel op straat 4% 

Container textiel containerpark 3% 

Huis aan huis textiel  2% 

Inboedelservice  2% 

Onderlinge stroom 1% 

AEEA extern FOS 2% 

Externe diensten  0% 

Bedrijf 1% 

4.1.4.1 Integrale inzameling van AEEA 

De integrale inzameling van AEEA is specialistenwerk. 10 grote hergebruikcentra en 6 middelgrote ateliers 
specialiseren zich in het vakkundige herstel van elektrische toestellen.  

Elk toestel wordt er volgens dezelfde procedures en kwaliteitsafspraken getest, hersteld en winkelklaar 
gemaakt. De inzameling van elektrische toestellen gebeurt vaak op integrale wijze en heeft een meervoudig 
doel: 

- Inzameling van herbruikbare elektrische toestellen. 
- Jobcreatie (inzameling en herstel): de tewerkstelling op vlak van inzameling, herstel en verkoop van 

AEEA bedraagt zo’n 250 personen op sectorniveau.  
- Dienstverlening aan lokale besturen, intercommunales en Recupel: inzameling en uitsorteren van AEEA 

op containerparken of bij detailhandelaars.  

De kwaliteit van de ingezamelde elektrische toestellen hangt in sterke mate af van het inzamelkanaal. De 

herbruikbaarheid van de inzameling op containerparken is meestal lager: toestellen zijn vaak al beschadigd 

tijdens de opslag of het transport. Het gaat hierbij meestal om toestellen die vakkundig vervoerd worden 
door de eindhandelaar (wanneer een klant een nieuw toestel aanschaft, neemt de leverancier het oude 
gratis mee terug). In het algemeen is het belangrijk om zo dicht mogelijk bij de bron (de eindgebruiker) 
producten in te zamelen. Hoe meer manipulaties er gebeuren met het product, hoe groter de kans op 
beschadigingen.  
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Omwille van de efficiëntie van inzameling, richten de betrokken centra zich vooral op inzamellocaties waar 
relatief grote aantallen kwalitatief AEEA beschikbaar zijn. De toegang tot deze kanalen gebeurt in 
samenspraak met Recupel. Daarbij worden verschillende inzamelwijzen gebruikt:  

- Acht centra fungeren als regionaal overslagstation en centraliseren het AEEA uit bijvoorbeeld 
containerparken of van collega-kringloopcentra in hun regio. Hun aandeel van de integrale inzameling 
bedraagt ongeveer 8 400 ton.  

- Vier centra zijn in Vlaams-Brabant actief als Recupel-onderaannemer voor de inzameling van elektra 
aangeboden door eindverkopers (fijnmazig overslagstation).  

4.1.4.2 De integrale inzameling van textiel  

De integrale inzameling van textiel gebeurt in afspraak met de betrokken gemeenten en intercommunales 
en verloopt via straatcontainers, textielcontainers op recyclageparken en huis aan huis 

inzameling. Hier zijn zowel private, commerciële als caritatieve organisaties actief. Bij textielinzameling 
is er ook een onderscheid tussen de kwaliteit van de inzamelkanalen. De praktijk leert dat de kwaliteit 
van de producten die de klanten zelf brengen de beste is. Integrale inzamelwijzen zoals 
textielcontainers op straat, containers op recyclageparken en huis-aan-huisinzameling hebben een lager 
hergebruikpercentage. Voor voldoende toevoer van herbruikbaar textiel is het belangrijk om op de 
verschillende inzamelkanalen in te zetten. 

4.2 Hergebruik 

Het Uitvoeringsplan voor milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA), 

actieprogramma 6, bepaalt de doelstellingen en ondersteunt de erkende kringloopcentra. De 

hoofddoelstelling inzake hergebruik was om 5 kg hergebruik per Vlaming te realiseren  in 2015. Deze 
doelstelling is behaald! 

4.2.1 WAT VERKOOPT?  

Onderstaande tabel geeft het hergebruik, het relatieve aandeel in het totale hergebruik en het 

hergebruikpercentage weer per fractie. Bij de winkelverkoop zijn meubelen (46 %%), vrije tijd (17 %) en 
huisraad (12 %) de belangrijkste producten. Textiel vormt met 34 % de belangrijkste groep qua omzet. 

Tabel 3: hergebruik naar productcategorie 

Productcategorieën Hergebruik in gewicht Hergebruik in geld 

Doe het zelf  5 % 1 % 

Gastoestellen  0 % 1 % 

Vervoer  1 % 2 % 

Vrije tijd  17 % 6 %  

Boeken / multimedia 4 % 7 % 

Elektrische apparaten 7 % 9 % 

Huisraad  12 % 19 % 

Meubelen  46 % 21 % 

Textiel  8 % 34 % 



 

SECTORRESULTATEN 2015 

 

Documentnr:  

Versie:  

Pagina: 12/37 

  

 

 

 

Het hergebruikpercentage is sterk afhankelijk van de productgroep en het inzamelkanaal. Integraal 
ingezamelde fracties zoals AEEA en textiel scoren minder.  

 

Het hergebruikpercentage voor AEEA ligt veel lager dan het algemeen gemiddelde (8%). Dit lage 
hergebruikpercentage is makkelijk te verklaren: ontbreken van wisselstukken voor herstelling, te oud en 
te milieubelastend, te zwaar beschadigd om nog als tweedehands verkocht te worden. Enkel de beste 
toestellen zijn geschikt voor hergebruik. Toestellen ondergaan een ‘selectie op hergebruik’ op basis van de 
richtlijnen opgesteld door de sector en de OVAM. Deze eerste visuele controle legt de focus op de 
volledigheid van toestellen (al dan niet beschadigd) en op de leeftijd. Slechts één op drie geselecteerde 

toestellen is effectief herstelbaar. Waar AEEA één van de voornaamste productgroepen is op vlak van 
inzameling, vormt het slechts een beperkt aandeel van de winkelverkoop. 

4.2.2 STIJGEND HERGEBRUIK  

In 2015 stijgt het hergebruik met 2 118 ton en bedraagt 32 330 ton. Deze stijging van het hergebruik met 
7 % heeft verschillende verklaringen: 
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- Meer inzameling. Vanzelfsprekend leidt de stijging van de globale inzameling tot extra 
hergebruik. De sector legt tijdens de inzameling continu de focus op “herbruikbaarheid”. Waar 
mogelijk gaat de sector partnerschappen aan om extra inzamelkanalen, extra verkoop of extra 
naambekendheid te bereiken.  

- De toenemende populariteit van tweedehands. Het aantal verkopen stijgt elk jaar. De 
kringloopsector investeert continu in communicatie op Vlaams en lokaal niveau.  

- De financiële crisis zorgt ervoor dat mensen op zoek gaan naar betaalbare producten.  
- Efficiëntere werking. Ondanks de geringe toename van de tewerkstelling, slagen de centra er 

toch in om meer hergebruik te realiseren. Dit is te verklaren omdat verschillende (middel)grote 
organisaties intensief inzetten op efficiëntie en de verbetering van hun interne werking.  

De prioriteit van de sector ligt bij lokaal hergebruik in Vlaanderen; 98 % van het hergebruik wordt 
gerealiseerd door de rechtstreekse verkoop aan particulieren in één van de Kringwinkels. Slechts een klein 
aandeel herbruikbare producten wordt verkocht aan andere organisaties. 
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4.3 Recyclage en restfractie 

 

Iets meer dan de helft van de totale instroom is niet lokaal herbruikbaar, maar is wel nog relevant als 
grondstof. Voor de verdere verwerking wordt samengewerkt met reguliere recyclagebedrijven. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste afgevoerde fracties. Ongeveer 7 % van de 
totale inzameling of  4 959 ton is niet herbruikbaar of recyclebaar en wordt afgevoerd als grofvuil of 
restafval.  
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Tabel 4: Tonnage en aandeel fracties in afvalstromen 

 

 

 

 

De belangrijkste recyclagefractie is AEEA. De verklaring hiervoor?  

- Bij de inzameling van elektrische toestellen is het onmogelijk een toestel bij de klant uitgebreid te 
screenen. Er wordt een eerste grove ‘selectie op hergebruik’ toegepast. Verdere controles en tests 

gebeuren door gespecialiseerd personeel in een hergebruikcentrum. Er is relatief veel inzameling nodig 
om voldoende verkoopbaar elektra te kunnen aanbieden.  

- Zoals reeds vermeld in het hoofdstuk inzameling, werken enkele centra in opdracht van Recupel of een 
lokale intercommunale. Ze zamelen op integrale wijze AEEA in. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt 
of de toestellen al dan niet herbruikbaar zijn. Daarbij gaat het om relatief grote hoeveelheden integraal 

ingezameld materiaal waarvan het merendeel in opdracht van Recupel wordt gesorteerd en afgevoerd 
voor recyclage. Toestellen worden bovendien in toenemende mate zo gemaakt dat ze moeilijk te 
repareren zijn. 

Daarnaast vervolledigen de fracties textiel (18 % van de afvoer) en hout (13 %) de top 3. Deze onderlinge 

verhoudingen wijzigen weinig gedurende de laatste jaren. Belangrijke wijzigingen treden enkel op bij grote 
nieuwe projecten. We stellen een stijging vast van het aandeel AEEA  in Vlaams-Brabant,  sinds de opstart 
van de fijnmazige inzameling in opdracht van Recupel. Voor de afvoer van de verschillende 
recyclagefracties wordt uitsluitend gewerkt met de door de OVAM erkende inzamelaars, handelaars en 
makelaars. 

 
Afvoer recyclage (ton) Relatief aandeel (%)  

Glas 254 1 % 

Keramiek 737 2 % 

Andere 617 2 % 

Metaal 1 962 6 % 

Papier 2 621 7 % 

Hout 5.144 15 % 

Textiel 6 641 18% 

Elektrische toestellen 17.173 49 % 

TOTAAL 34 952 100 % 
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5 Tewerkstelling bereikt een grens 

 

Het creëren van werkgelegenheid voor laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden en personen uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen is de tweede  belangrijke doelstelling van de kringloopcentra. Mensen  
die op de reguliere arbeidsmarkt weinig tot geen kansen hebben kunnen terecht bij Kringloopcentra die 
hen opleiding en vorming bieden  en zo de kans op een job op de reguliere arbeidsmarkt bevorderen. De 
doelgroep bestaat vooral uit laaggeschoolden en langdurig werklozen. 
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5.1 80 – 20 

In 2015 stelt de sector 4.115 voltijds equivalenten (5 353 personen) tewerk, en dit via verschillende 
statuten zoals sociale werkplaats, arbeidszorg, werkervaring en “artikel 60”. De totale tewerkstelling 
bestaat voor ongeveer 20 % uit omkaderend personeel. Deze personen staan in voor het management van 

de organisatie en voor de begeleiding van de medewerkers. 80 % van het personeel zijn doelgroep 
medewerkers. Dit zijn vooral laaggeschoolden en langdurig werklozen. Ze staan in voor de diverse taken 
op het vlak van inzameling, sortering, winkelklaar maken, herstellen en verkoop van goederen.  

Er bestaan verschillende statuten in de sociale tewerkstelling. Aan elk van deze statuten zijn een aantal 
voorwaarden verbonden om in dit statuut te kunnen werken. 

Sociale werkplaats 

 Wie mag er werken? 
o 5 jaar werkloos 
o < lager secundair 
o Multiple problematiek 

 Voorwaarden? 
o Aparte vzw 
o 1/5 omkadering 

 Financiering: grotendeels Vlaams, deels federaal 
 Finaliteitstewerkstelling 

Artikel 60 

 Wie mag er werken? 

o > 2 jaar werkloos 
o Niet in orde met regelgeving en sociale zekerheid 

 Voorwaarden? 
o Tewerkstelling bij OCMW of derde 
o Tijdelijke duur 

Invoegbedrijf 

 Wie mag er werken? 
o > 2 jaar werkloos, 
o < hoger secundair 

 Voorwaarden? 
o Vennootschapsvorm 

 Tijdelijke en degressieve subsidie 
 Doel: invoegen in reguliere economie 

Lokale diensteneconomie 

 Wie mag er werken? 
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o > 2 jaar werkloos 
 Voorwaarden 

o 1/10  omkadering  
 Klaverblad-financiering 
 Doorstroming: inspanningsverbintenis 

In 2015 werden een aantal belangrijke hervormingen doorgevoerd op het gebied van 
tewerkstellingsstatuten in de sociale economie.  

Het nieuwe maatwerkdecreet zou zorgen voor een vereenvoudiging en gelijkschakeling van drie bestaande 

maatregelen: beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel. De nieuwe regeling 
was erop gericht de doelgroepwerknemers op maat te ondersteunen in functie van hun specifieke nood en 
de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit te vergroten.  

Tewerkstelling in de reguliere sector kon ook met dit systeem, binnen de structuur van bestaande 
bedrijven, met een minimum van 5 VTE.  

Het decreet is inmiddels door een juridische aanvechting opgeschort en zal wellicht pas in 2019 
terug in voege gaan.  

5.2  Rem op de tewerkstelling  

De laatste jaren is er weinig tot geen toename van de sociale tewerkstelling. Dit is te wijten aan het 
beperkte budget dat bij de subsidiërende overheid wordt vrijgemaakt voor bijkomende aanwervingen.  

Artikel-60-medewerkers vormen met 892 VTE maar liefst 22 % van het personeelsbestand. Art. 60 laat 
toe dat een OCMW een tewerkstelling kan aanbieden aan een persoon die recht heeft op een leefloon of 
andere financiële steun. De voorbije jaren vormde de toestroom van artikel-60-medewerkers een 
belangrijke verademing voor de sector. In 2015 is er echter een daling van het aantal artikel-60-
medewerkers  merkbaar. Een mogelijke verklaring zijn de besparingen die lokale OCMW ’s opgelegd krijgen. 
Waar vroeger middelen van hogerhand werden ter beschikking gesteld, zijn de OCMW ‘s momenteel meer 

afhankelijk van hun eigen bestaande budgetten. Het kost de centra ook meer moeite om toestroom via het 
OCMW te realiseren. In vele gevallen staan de centra ook zelf in voor de omkadering van deze 
medewerkers. Een meer gecoördineerde aanpak van de artikel-60-tewerkstelling met aandacht voor 
gepaste begeleiding, opvolging van het aantal medewerkers, type jobs en eventuele 
doorstroommogelijkheden is dan ook wenselijk.  
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Deze stagnering van de sociale tewerkstelling vormt een belangrijk knelpunt voor de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de centra. De tewerkstellingsstop hindert niet alleen de natuurlijke 
groeimogelijkheden, maar maakt vaak de opstart van nieuwe innovaties op het domein van o.a. 
materialenbeleid moeilijk. De geplande hervormingen in het kader van het maatwerkdecreet en de kwaliteit 
van de toestroom van geschikte arbeidskrachten vormen de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. 

In de onderstaande tabel is vooral de grote toename van werknemers in het statuut van artikel 60 
opvallend. Dat is een gevolg van extra inspanningen om via dit statuut de nood aan personeel in te vullen, 
aangezien de andere statuten geen groei toelaten. 
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Tabel 5: Overzicht van het aantal voltijdsequivalenten van 2011 t.e.m. 2015 

 

 

  

Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal centra  31 31 31 31 31 

Betaalde krachten 2 418 2 541 2 532 2 553 3 086 

Doelgroep  1 768 1 880 1 859 1 882 1 893 

Omkadering 609 614 625 671 720 

Niet betaalde krachten 1 273 1 266 1 341 1 347 1502 

- Artikel 60 849 892 919 892 1019 

- Arbeidszorgmedewerkers 273 254 278 318 314 

- Vrijwilligers 82 59 59 68 92 

- Andere 69 60 85 69 160 

Totaal 3 691 3 807 3 873 3 900 4115 

Jaarlijkse groei % 6,08 3,16 1,73 0,6 5,5 

Jaarlijkse groei # 212 117 66 27 215 
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6 De Kringwinkel investeert 
6.1 Financieel resultaat 

 

 

De totale bedrijfsopbrengsten van de kringloopsector bedragen 113 miljoen euro in 2015 en bestaan 
hoofdzakelijk uit eigen opbrengsten en subsidies. De bedrijven van de kringloopsector, ontplooien in 
vele gevallen ook activiteiten buiten de kringwinkelactiviteit, denk maar aan sociale restaurants en 
strijkateliers. Het is niet mogelijk om op een globaal niveau de financiële resultaten van deze activiteiten 
precies te scheiden. 
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De eigen opbrengsten worden gerealiseerd uit: 

- de winkelverkoop van herbruikbare goederen: 50,5 miljoen euro in 2015 (44 % van de globale 
opbrengsten); 

- vergoedingen voor dienstverlening (inzameling) en niet-kringloopactiviteiten (zo’n 6 miljoen euro) 
- Verkoop van recyclagefracties (2,3 miljoen euro). 

Daarnaast ontvangt de kringloopsector subsidies: 

- Loonsubsidies (43 miljoen euro; 39 % van de globale omzet); 
- Werkingssubsidies (3 miljoen euro; 3 % van de globale omzet). 
- 4,7 miljoen euro is afkomstig van tonnagevergoedingen. 

Tabel 6: bedrijfsopbrengsten 

 
2014 2015 2014 2015 

Omzet Kringwinkels  € 54.282.368   € 58.828.107  51% 52% 

Omzet niet-kringwinkelactiviteiten  € 2.822.069   € 4.057.338  3% 4% 

Loonsubsidies  € 43.079.307   € 43.670.544  40% 39% 

Werkingssubsidies  € 3.593.289   € 3.048.358  3% 3% 

Verrekening kapitaalsubsidies  € 689.602   € 594.380  1% 1% 

Lidgelden, schenkingen en legaten  € 17.673   € 14.687  0% 0% 

Geproduceerde vaste activa  € 27.989   € 18.650  0% 0% 

Andere bedrijfsopbrengsten  € 2.397.082   € 2.711.367  2% 2% 

Wijziging voorraad  € -52.980   € 138.044  0% 0% 
     

Totaal  € 106.856.400  113.081.475   

Bron: SST 

Uit de bedrijfsopbrengsten blijkt dat in 2015 substantieel meer opbrengsten werden gegenereerd uit 
activiteiten en dat de subsidies rond 46,7 miljoen euro bleven hangen. Het is positief dat de kringloopcentra 
in staat zijn om extra eigen middelen te genereren uit de inzameling en hergebruik van goederen, maar 
extra externe steun blijft noodzakelijk om de globale kosten te dekken. 

Over de uitgaven is vooral te melden dat 71 % naar bezoldigingen gaat. Dat percentage is tegenover 2014 
niet gewijzigd. Overige uitgaven gaan naar infrastructuur, facilitair beheer transportkosten enzovoort. 

6.1.1 WINKEL EN KLANT  

Het behalen van winst is geen doel op zich voor de kringloopsector. Een gezond financieel beleid is wel een 
noodzakelijke voorwaarde om de andere doelstellingen op het vlak van milieu en tewerkstelling te kunnen 
blijven realiseren. Het streven naar rendabiliteit is voor de sector een pure noodzaak. Dit wordt bereikt 
door de kringloopcentra en -winkels professioneel te runnen. 
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Door het aanbieden van een breed assortiment aan goederen en door een correcte en toegankelijke  
prijszetting slagen de winkels erin een stevige omzet te realiseren. Met deze troeven kan een erg brede 
doelgroep van klanten aangesproken worden: mensen uit de lagere inkomensklasse, milieubewuste kopers, 
schattenjagers enz. Kwaliteit en garantieverlening spelen daarbij een essentiële rol.   

Basisproducten worden aan lage prijzen verkocht: 10 tot 30 % van de nieuwwaarde. Producten van hogere 
kwaliteit, vintage en brocante worden iets duurder geprijsd. Het gaat dan over producten die in andere 

tweedehandswinkels ook gegeerd zijn en waar een specifieke markt voor bestaat. Dit doet men ook om 

opkopers te ontmoedigen. Er zijn verschillen in prijszetting tussen de verschillende centra. Elk 
kringloopcentrum  bepaalt in functie van de specifieke lokale situatie, haar eigen prijsbeleid. Daartoe 
hanteren ze vaak standaardprincipes op centrumniveau. Daarbij wordt rekening gehouden met de uniciteit 
van elk product en de haalbaarheid voor de medewerkers.  

 

Sinds de opstart van het netwerk, kent de sector een stijgende populariteit. Er is dan ook, net zoals de 
voorbije jaren, een stijging van zowel het aantal betalende klanten als van de winkelomzet. Het aantal 
kassaverrichtingen stijgt in 2015 van 4,6 naar 5,6 miljoen.  
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Deze klanten besteden 45,8 miljoen euro bij de aankoop van herbruikbare goederen (+6 %). De stijging 
van de omzet is evenredig aan het stijgende hergebruik (in ton). Gemiddeld besteedt een klant per 
kassaverrichting 8,63 euro. Dat is een daling met 4,5 % ten opzichte van 2014. 

De stijgende verkoop is het gevolg van een veelheid aan factoren: 

- de inspanningen op vlak van marketing en communicatie (het gaat hier zowel om Vlaamse als lokale 
communicatie-inspanningen, als participatie aan communicatieacties van externe partners). 

- de toename van de inzameling. 
- wijzigende tijdgeest (hergebruik is populair). 
- de financiële crisis. 

Gemiddeld gezien brengen herbruikbare producten € 1,5 / kg op. Dit bedrag blijft grosso modo constant 
doorheen de jaren (ondanks inflatie – de reële prijzen dalen dus).  

Onderstaande tabel toont de omzet per fractie en het relatieve belang van elke fractie in de totale 
winkelomzet. De belangrijkste inkomsten komen uit de verkoop van textiel (€ 15 miljoen – 33 % van de 
omzet). Meubelen (€ 9,7 miljoen – 22 %) en huisraad (€ 8 miljoen – 18 %) vervolledigen de top 3.  

Globaal gezien zet de kringloopsector goede resultaten neer op het vlak van winkelverkoop. De globale 
omzet en het aantal klanten zitten in stijgende lijn.  
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Tabel 7: Verdeling omzet naar productgroep 

 

 

6.2 Investeringen 

Om de vereiste doelstellingen te realiseren is er bij De Kringwinkel een constante evolutie naar meer 
verkooppunten.   

Dat de Kringwinkelsector zich wil versterken, vertaalt zich in het aantal extra winkels die er jaarlijks 
bijkomen. Ook in 2015 kan men spreken van een sterke stijging in het aantal vestigingen. Door de komst 
van zes nieuwe winkels in Beringen, Gent, Sint-Lievens-Houtem, Nijlen, Brugge en Zomergem bestond de 
Kringwinkelsector eind december uit 128 winkels. Het merendeel van deze winkels verkoopt het ruime 
gamma, bestaande uit meubelen, textiel, speelgoed, babyspullen, multimedia artikelen, huisraad, decoratie 
en fietsen. 10 kleinere vestigingen verkopen voornamelijk enkel kleding. 

Sedert 2007 zijn er geen noemenswaardige wijzigingen gebeurd in het aantal Kringwinkelcentra. Tot dan 
was er een tendens tot rationalisering in het aantal Kringloopcentra. Dat aantal is de voorbije jaren 
gestabiliseerd op 31 centra. Toch is er in 2015 nog een fusie tussen de kringloopcentra Wrak en Mechelen 

voorbereid. Vanaf januari 2016 werden ze één bedrijf onder de naam Ecoso. Andere centra werken 
eveneens intensiever samen en op termijn wordt verwacht dat meerdere fusies zullen plaatsvinden. 

 
Omzet (€) Aandeel 

AEEA televisie/monitoren 141 211    0 % 

AEEA koel/vries 479 595    1 % 

Doe het zelf 499 756    1 % 

Gastoestellen en overig 278 960    1 % 

Vervoersmiddelen 924 759    2 % 

AEEA groot wit 1 335 885    3 % 

AEEA overige 2 326 189    5 % 

Boeken, muziek & multimedia 3 187 110    7 % 

Vrije tijd 3 343 108    7 % 

Huisraad 8 051 827    18 % 

Meubelen 9 787 929    22 % 

Textiel 15 019 564    33 % 

TOTAAL FRACTIES 45 375 893    100 % 
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7 De Kringwinkel innoveert 

De Kringwinkel innoveert op het vlak van producten, marketing en bedrijfsprocessen. Die permanente 
zoektocht naar maatschappelijke en financiële meerwaarde is noodzakelijk om de opdracht van De 
Kringwinkel op langere termijn invulling te blijven geven.  
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7.1 Upcycling 

Sommige centra zetten in op upcycling. Ze hergebruiken verschillende materialen om nieuwe producten 
(zoals handtassen, meubels, dienbladen …) te vervaardigen. Opnieuw ligt daarbij de focus op milieu 
(afvalpreventie) en sociale tewerkstelling. Gezien de nog beperkte omvang wordt over deze activiteiten 
momenteel niet afzonderlijk gerapporteerd.  

 

 

Met projecten zoals Gentmade (door Ateljee, Gent) en Moobius trash design (De Kringwinkel 
Zuiderkempen) zijn nieuwe, originele producten gemaakt met goederen en materialen die van de 
afvalberg werden gered. Het gamma aan upcycling-producten is heel breed: fietstassen van oude 
fietsbinnenbanden, voederplankjes, insectenhotels en nestkastjes van afvalhout, honden- en 
poezenkussens van versleten jeansbroeken... 

7.2 Nieuwe winkelconceptern 

Ook op het vlak van marketing werd in 2015 geïnnoveerd met onder meer kiloverkoop en pop-upstores.  

Bij De Kilomeet vindt de klant een  breed assortiment tweedehands goederen die per meter en per kilo 
verkocht worden. Er zijn ook winkels opgestart die specifiek textiel per kilogram verkopen. 

In december 2015 opende SPIT  voor drie maanden een pop-upwinkel een beperkt aanbod. Uit die 
formule is een nieuwe permanente winkel ontstaan in een belangrijke winkelstraat. 
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Daarnaast zijn er acties voor seizoensartikelen, avondopeningen, … 

 

7.3 Kwaliteit 

De Kringwinkel doet voortdurend inspanningen om haar bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dat heeft 

een financieel doel, maar in veel gevallen ook een ecologische doelstelling. Zo wordt op het vlak van 
behandeling van textiel bijvoorbeeld geëxperimenteerd met onder meer routeplanners gekoppeld aan 
vulgraadmeters voor textielcontainers, meer praktische textielcontainers en automatisering in 
textielsortering.  

KOMOSIE biedt kringloopcentra ondersteuning bij hun winkelbeleid.  Voor winkelinrichting en opmaak 
van winkelplannen wordt individueel advies verleend en opleiding georganiseerd. 

De kwaliteit van de winkelpunten wordt opgevolgd via interne en externe audits. Daarbij ligt de nadruk op 
de winkelervaring van de klant.  

Bij een interne audit scoren de winkels zichzelf op zes domeinen: toegankelijkheid, binnenkomst en 
ontvangst, winkelcomfort, communicatie en huisstijl, look & feel en betaling en afscheid.  Om de twee jaar 
worden deze domeinen door mystery shoppers onder de loep genomen.  Winkels met lagere scores kunnen 
op extra ondersteuning rekenen door KOMOSIE.  Alle resultaten worden online ter beschikking gesteld voor 
de ganse sector via een online tool.  2015 was het jaar waarin enkel zelfevaluaties werden afgenomen.  De 

totale score over alle domeinen heen bedroeg gemiddeld 78,9%.  Een lichte stijging van 1,3% tegenover 
het jaar voordien. 
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Op klantvriendelijkheid scoren onze winkels 85,9%, op aantrekkelijkheid 73,2% en op verkooptechniek 
68,1%.    

Bepaalde interessante winkelgegevens worden opgevolgd door de werkgroep ‘winkelbeleid’.  Hierin zetelen 

verantwoordelijken uit verschillende centra die hun winkelresultaten vergelijken aan de hand van een set 
parameters; zoals gemiddelde verkoopprijs, omzet per vierkante meter vloer- en rekoppervlakte.   

In 2015 werd er voor de eerste maal een prijzenindex opgesteld door deze werkgroep.  Hierin worden de 
prijzen bevraagd van 35 Kringwinkelproducten, die veel voorkomen in onze winkels, zoals een roman, een 
keukentafel, een set van 12 glazen, een kinderbuggy enz.  80 winkels hebben deze producten geprijsd. 

8 De Kringwinkel verbindt 

De Kringwinkelsector maakt deel uit van het bredere sociaaleconomische weefsel van Vlaanderen, zowel 
op lokaal als regionaal vlak.  

8.1 Partnerschappen 

Dit betekent onder meer dat Kringwinkels de laatste jaren  meer samenwerkingsverbanden aangaan met 

het klassieke bedrijfsleven, en dit vanuit een gemeenschappelijke "win-win". Steeds meer ondernemingen 

worden zich immers bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake milieu en duurzame 
tewerkstelling. Zij vinden in de Kringwinkels een strategische partner om hun bedrijfsdoelstellingen rond 
maatschappelijk verantwoord ondernemen te realiseren. De  term "onderneming" moet hier trouwens ook 
breder geïnterpreteerd worden, vermits ook gemengde of publieke ondernemingen samenwerking zoeken 
met de Kringwinkelsector. 
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Als voornaamste samenwerkingsvormen met het bedrijfsleven onderscheiden we vandaag 

 Partnerschappen gericht op de realisatie van meer instroom: KOMOSIE heeft bijvoorbeeld een 
afspraak gemaakt met KBC dat bij sluiting van lokale bankkantoren herbruikbaar maar overtollig 
geworden kantoormateriaal niet nutteloos op voorraad wordt genomen of domweg vernietigd, maar 
geschonken wordt aan de lokale Kringwinkel. Hierdoor wordt de ecologische voetafdruk van een 
dergelijke operatie tot het minimum beperkt en kunnen via de verkoop vanuit de Kringwinkel nieuwe 

inkomsten worden gegenereerd. Dergelijke partnerschappen winnen aan populariteit en belang in tal 

van bedrijfseconomische sectoren (retailsector, hotelketens, banksector etc.) en dienen het 
businessmodel van de Kringwinkels. 

 Partnerschappen gericht op de creatie van een groter draagvlak inzake MVO: tal van bedrijven 
organiseren acties binnen de eigen organisatie om mensen te sensibiliseren inzake hergebruik: zo 
organiseerde Luminus een teambuildingdag bij De Kringwinkel en voorziet VELUX een inzamelactie 
bij het eigen personeel ten voordele van De Kringwinkel. 

 Partnerschappen gericht op de ontwikkeling van gezamenlijke acties: Veritas positioneert zich 
als duurzame partner van de Kringwinkelsector en organiseert voor zijn cliënteel workshops hoe je 
tweedehandstextiel van de Kringwinkel kan opleuken of hieraan een nieuwe bestemming kan geven. 

Hierdoor ontstaan tal van nieuwe opportuniteiten, zowel met betrekking tot de verbreding van het 
draagvlak van de Kringwinkelsector in Vlaanderen als naar nieuwe vormen van inkomsten voor de sector.  

Het is de rol van KOMOSIE om als koepelorganisatie duurzame partnerschappen te ontwikkelen en uit te 
rollen die in het voordeel zijn van de ganse Kringwinkelsector. 

8.2 Klantenbinding 

De centra zetten ook in op sensibiliserings- en educatieve acties voor 
hun klanten en diverse doelgroepen: Repair Cafés, rondleidingen 
voor scholen en verenigingen, wedstrijden en acties voor studenten, 
aanwezigheid op evenementen en festivals. Zo draagt de sector bij 
aan educatie voor duurzame ontwikkeling en duurzame consumptie 
met levensduurverlenging van materialen.  

Traditioneel vindt de retroliefhebber 

zijn gading in de Kringwinkel op de 
tweede zaterdag van maart: dan is het 
Retrodag. In 2015 kozen we ervoor 
om tijdens deze dag onze sociale 
tewerkstelling in de kijker te zetten. 
Een affiche met ‘retro’ platenhoes 
zorgde ervoor dat onze kopers 

bedankt werden voor hun bijdrage aan 
ons sociale tewerkstellingsproject.  

Nog zo’n klassieker is de Dag van De Kringwinkel. Op de derde 
zaterdag van oktober trekken we traditioneel alle registers open om 
de klanten van De Kringwinkel te verwennen met allerlei acties, 
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wedstrijden, kortingen en extra’s. Dit jaar vierden we deze dag met een actiewebsite vol leuke 
kringverhalen, een foto-actie en wedstrijd en vernieuwde radiospots op Radio 1 en Stubru. En natuurlijk 
met feestelijke affiches en flyers om dit aan te kondigen. 

In 2014 legden we al meer nadruk op het belang van iedereen die spullen aan De Kringwinkel geeft. We 
bedankten hen met een boekje en zorgden voor communicatiemateriaal voor de geversruimte. In 2015 
gingen we nog een stapje verder. In onze voorjaarscampagne maakten we duidelijk hoe De Kringwinkel 

verschillende werelden met elkaar verbindt, en hoe de spullen een tweede leven kunnen krijgen via De 
Kringwinkel.  

 

 

De Kringwinkel wil aanzetten tot een duurzamere wereld, ook tijdens de feestdagen. Daarom lanceerden 
we eind 2014 het initiatief ‘geef dit jaar een stukje van jezelf cadeau’. Eind 2015 pikten we dit initiatief 

opnieuw op en brachten het naar onze winkels. Met workshops in samenwerking met Femma, cadeaulabels 
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in elke winkel; winkelfiches en een website vol leuke maakideeën. We spoorden ook een aantal bloggers 
aan om aan de slag te gaan met het idee om iets van jezelf cadeau te doen. 

 

8.3 Sectororganisatie 

De Kringwinkel verbindt ook haar eigen organisaties. Het gaat immers om ondernemingen die actief zijn in 

alle uithoeken van Vlaanderen die vaak een eigen ontstaansgeschiedenis hebben en heel diverse 
activiteiten ontplooien. 

Zo organiseerde de sectororganisatie KOMOSIE in 2015 onder meer volgende activiteiten: 

 Een congres  
 Sectoropleidingen, zoals “Het herkennen van waardevolle goederen.” 

 Een thematische studiedag over textiel  
 Regelmatig overleg over tal van onderwerpen (bv. registratie, textiel, communicatie, winkelbeleid…) 

De sector wordt ook verenigd met behulp van een eigen netwerkplatform (Rotonde) en een publicatie 
(Komozine ). 

8.4 Het grote publiek 

Om de initiatieven van De Kringwinkel bekend te maken, diepten we ook onze persstrategie uit.  
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Tien persberichten gingen de deur uit en we gingen ook een samenwerking aan met een professioneel PR-
bureau om de berichten op te volgen.  

Persberichten 2015 

 27% van de Belgen wil graag een tweedehands kerstcadeau(22 december) 
 Geef eens een stukje van jezelf cadeau (18 december) 
 127 Kringwinkels zetten deuren open (17 oktober) 

 5 tips voor een goedkoop, maar allesbehalve "cheap" studentenkot (1 september) 
 Terug naar school hoeft niet duur te zijn (12 augustus) 

 Vlaming geeft 55 miljoen spullen een nieuw leven (24 jun) 
 Comedy in De Kringwinkel  (27 apr) 
 4 op 10 Vlamingen koopt tweedehands (23 mrt) 
 Retrodag - Alvast 5000 keer bedankt (14 mrt) 
 De Kringwinkel opent 125ste vestiging in Beringen (3 mrt) 

Met resultaat, want in 2015 werd De Kringwinkel 826 keer vermeld in verschillende media (bron: 
gopress.be). 

9 De Kringwinkel kijkt vooruit 

In dit hoofdstuk bekijken we welke doelstellingen De Kringwinkel wil waarmaken en welke consequenties 
dit heeft op het vlak van tewerkstelling en investeringen. 

9.1 Doelstelling 

In het nieuwe Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2016-2022 van de OVAM is een nieuwe doelstelling 
opgenomen: 7 kg hergebruik per Vlaming tegen 2022. Dat betekent, de bevolkingsgroei in acht 

genomen, dat De Kringwinkels 47% meer spullen moeten verkopen dan vandaag. De Kringwinkels hebben 
deze doelstelling al omarmd op hun ledendag van 14 juni 2016 en zijn nu aan de slag om die 7 kg te 
behalen. De jaarlijkse groeivoet van deze doelstelling bedraagt 5%. Dat is een groei die realistisch lijkt 
gezien de groeicijfers van het verleden, nl. een jaarlijkse groeivoet van 12% tussen 1995 en 2015.  

http://www.dekringwinkel.be/uploads/persbericht__tweedehands_kerstcadeaus__22_12.docx
http://www.dekringwinkel.be/uploads/persbericht__geef_een_stukje_van_jezelf_cadeau_dit_jaar.docx
http://www.dekringwinkel.be/uploads/persbericht__127_kringwinkels_zetten_deuren_open__def.docx
http://www.dekringwinkel.be/uploads/5_tips_voor_een_goedkoop_maar_allesbehalve_cheap_studentenkot.docx
http://www.dekringwinkel.be/uploads/kringwinkel_nieuwsitems/terug_naar_school_hoeft_niet_duur_te_zijn.pdf
http://www.dekringwinkel.be/uploads/140603_sectorcijfers__persbericht_hergebruik_finaal_1.doc
http://www.dekringwinkel.be/uploads/pers/persbericht_comedy_in_de_kringwinkel_27042015.docx
http://www.dekringwinkel.be/uploads/pers/2015.docx
http://www.dekringwinkel.be/uploads/pers/persbericht_retrodag_2015.doc
http://www.dekringwinkel.be/uploads/pers/125ste_kringwinkel.docx
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Om tegen 
2022 van 5 
naar 7 kg 
hergebruik 

per Vlaming 
te gaan, is 
een groeipad 
van jaarlijks  
5 % nodig.  

9.2 Nood aan werkkrachten 

In het verleden is de groei van het aantal kilogram hergebruik steeds gepaard gegaan met een groei van 
de tewerkstelling in de sector. De afgelopen jaren vertraagde de groei in de tewerkstelling. Als de sector 
in de toekomst moet groeien, dan zal het nodig zijn om ook het nodige personeel te kunnen 

inzetten. Op basis van de onderstaande extrapolatie, hebben we berekend dat een personeelsbestand van 

bijna 6.200 voltijdsequivalenten nodig zullen hebben tegen  2022. Dat is een groei met 50% ten opzichte 
van 2015. 
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Deze 
extrapolatie 
van het 
verband 

tussen kg 
hergebruik en 
voltijdse 
tewerkstelling 

toont dat in 
2022 bijna 
6.200 VTE 

nodig zijn om 
de doelstelling 
te halen. 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande grafiek geeft een combinatie van historisch gemeten gegevens (donkergroen) en van 
geëxtrapoleerde gegevens (lichtgroen) weer. Er is een sterk lineair verband (R² = 0,95) tussen de historisch 
opgemeten gegevens van kilogram hergebruik en VTE’ s actief bij De Kringwinkel. Dat rechtvaardigt een 
lineaire extrapolatie. 

Deze vooruitblik vertalen naar verwachte kosten is een onzekere oefening, aangezien veel afhangt van de 
statuten waarin werknemers van De Kringwinkel tewerkgesteld zijn. 

9.3 Nood aan infrastructuur 

Naast een aanzienlijke stijging van het aantal werknemers, zal ook de infrastructuur om 
kringloopgoederen aan de man te brengen, moeten groeien. De eenvoudigste parameter om die 
infrastructuur te meten, is de oppervlakte aan gebouwen. Dat is natuurlijk een parameter die vooral 

illustratief is, want naast de vierkante meters, zullen ook andere kosten volgen: de inrichting van winkels, 
de energie- en waterkosten, de kosten voor veiligheid en gezondheid, het wagenpark enzovoort. 

De relatie tussen het aantal kilogram hergebruik en de gebouwenoppervlakte vertoont ook een lineaire 

samenhang. Wanneer die geëxtrapoleerd wordt, blijkt dat we van zo’n 265.000 m² in 2015 naar 365.000 
m² in 2022 zullen evolueren. Dat vertalen naar kosten is een meer onzekere oefening omdat de prijs van 
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de gebouwen sterk varieert naargelang de kwaliteit en de locatie en de evolutie in de toekomst afhankelijk 
is van talrijke andere variabelen.  

In functie van 
de doelstelling 
zouden het 
aantal 

vierkante 

meters 
gebouwen 
moeten 
toenemen met 
zo’n 37%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande grafiek geeft een combinatie van historisch gemeten gegevens (donkergroen) en van 
geëxtrapoleerde gegevens (lichtgroen) weer. Er is een sterk lineair verband (R² = 0,95) tussen de historisch 
opgemeten gegevens van kilogram hergebruik en het aantal vierkante meters vloeroppervlakte waarover 
De Kringwinkel beschikt om haar activiteiten uit te oefenen. Dat rechtvaardigt een lineaire extrapolatie. 
Momenteel zijn er al experimenten met onlineverkoop. Het effect van onlineverkoop op de benodigde 
vloeroppervlakte is nog niet onderzocht. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat op enkele jaren De Kringwinkel 

een substantieel deel van haar verkoop online zou realiseren. Daarom is er in deze oefening ook geen 
rekening mee gehouden. 
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10 Samengevat 

De kringloopsector is en blijft een succesverhaal. Ook in het buitenland wordt de sector regelmatig 
gevraagd om het concept en de werking toe te lichten. Dit concept met structurele ondersteuning van de 
overheid, gecombineerd met gemotiveerde en professionele bedrijfsleiders, een goede onderlinge 
samenwerking en een sterke koepel  maken het tot een duurzaam model. 

De inzameling van herbruikbare goederen ging in 2015, net zoals de voorbije jaren, nog steeds 
in stijgende lijn. De globale inzameling bedroeg 69 550 ton. Daarvan werd 69 % selectief ingezameld; 

31 % van de goederen werd integraal ingezameld. Elektrische toestellen en textiel zijn qua gewicht de 
voornaamste integraal ingezamelde fracties. Meubels en elektrische toestellen vormen relatief gezien het 
grootste aandeel van de inzameling. Er zijn geen aanwijzingen dat het potentieel voor de inzameling van 
herbruikbare goederen zou afnemen. 

Zo’n 46 % van de ingezamelde producten kon effectief verkocht worden in één van de 128 
winkelpunten.  De focus van de activiteiten van een KLC is het realiseren van hergebruik in Vlaanderen. 
Gemiddeld kocht de Vlaming 5 kilogram herbruikbare producten in 2015. Ook de winkelverkoop zit in 
stijgende lijn: 5,6 miljoen klanten genereren een winkelomzet van 48,2 miljoen euro. In september 2016 
keurde de Vlaamse Regering het 'Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval' voor de 

periode 2016 tot 2022 goed. Daarin is een nieuw streefcijfer geformuleerd: 7 kg hergebruik in 2022. Het 
hergebruikpercentage blijft gedurende de jaren quasi constant rond 45 %, maar het plan stelt een 
streefpercentage van 50 % voorop.  

Het hergebruik zal dus fors moeten stijgen. Dat is realiseerbaar, maar niet zonder de aanwerving van 
bijkomend personeel. Een extrapolatie van het verband tussen het aantal kilogram hergebruik en voltijdse 
tewerkstelling toont dat in 2022 bijna 6.200 voltijdsequivalenten nodig zullen zijn om de 7 kilo-
doelstelling te halen.  

Sociale tewerkstelling vormt naast lokaal hergebruik een belangrijke opdracht voor de kringloopsector. In 
voltijdequivalenten bedraagt het personeelsbestand 4 115 VTE (5 353 medewerkers). Daarvan is ongeveer 
20 % omkadering; 80 % zijn doelgroepmedewerkers. Momenteel vormt de stop op de sociale tewerkstelling 
echter een belangrijk knelpunt. De natuurlijke groei vergt reeds veel van de medewerkers. Zonder 

aanvullende tewerkstelling wordt de optimalisatie van producthergebruik en de opstart van 
innovatieve activiteiten op vlak van materialenbeheer, moeilijk.  

Ook investeringen in winkelruimte zullen nodig zijn om de doelstelling voor 2022 te bereiken. Een 
extrapolatie van het verband tussen het aantal kilogram hergebruik en het aantal vierkante meters 
gebouwen, toont aan dat voor het behalen van de doelstelling de vloeroppervlakte zou moeten toenemen 
met zo’n 37%. 

De kringloopsector zal  de komende jaren sterk inzetten op het verbeteren van bedrijfsprocessen. Dat 
zal echter niet volstaan om de vooropgestelde doelstelling te behalen. De sector zal de komende jaren ook 
blijven inzetten op beleidswerk om haar activiteiten, die maatschappelijk meer dan ooit nodig zijn, te 
versterken. 


