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Morgen Dag van de Kringwinkel 

Kringwinkels groeien, maar luiden toch de alarmbel: nood aan 1.500 extra jobs om de 

milieudoelstelling te halen. 

  

 Antwerpen, 20 oktober 2017 – Zaterdag 21 oktober is het opnieuw Dag van Kringwinkel. Alle 135 

Kringwinkels zetten hun deuren open voor een blik achter de schermen, workshops, animatie, 

optredens en nog zoveel meer. De medewerkers staan die dag centraal: 80% van hen raakt elders 

moeilijk aan de slag. Door hen te begeleiden en werkervaring te laten opdoen kunnen ze opnieuw 

integreren in de samenleving en later doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De afgelopen 

vijf jaar konden de Kringwinkels niets dan goede cijfers voorleggen. En toch luiden ze morgen de 

alarmbel: om de vooropgestelde milieudoelstelling te halen zijn er dringend extra arbeidsplaatsen 

nodig: 500 in 2018 en 1.500 tegen 2021. 
  

Binnen de sociale economie nemen de Kringwinkels sinds jaar en dag een bijzondere plaats in. Naast 

hun kernopdracht van sociale tewerkstelling leveren ze een specifieke dienstverlening aan de 

samenleving. Zij zetten in op lokaal hergebruik, een basisschakel in de circulaire economie, en spelen 

zo een cruciale rol in het Vlaamse afvalstoffenbeleid en het realiseren van milieumeerwaarde. In het 

Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval 2016– 2022 van OVAM is de doelstelling van 7 kg hergebruik per 

persoon in Vlaanderen tegen 2022 vastgelegd. Die doelstelling dreigt echter onbereikbaar te worden 

en zelfs de basiswerking van de sector staat onder druk door een nijpend tekort aan mensen. De 

meerwaarde van deze arbeidsplaatsen is nochtans al meermaals aangetoond, zowel op vlak van 

jobcreatie en dus besparing in de werkloosheidsuitkeringen en doorstroom naar de reguliere 

arbeidsmarkt, als op vlak van  maatschappelijke integratie en de impact van de activiteiten zelf. Lokaal 

hergebruik kost de samenleving immers minder dan recyclage of afval verbranden. 

  

“Wat 2017 betreft hebben we de volledige cijfers uiteraard nog niet maar het is duidelijk dat we 

achterlopen op het schema om de milieudoelstelling te halen. De voornaamste parameters zitten 

nochtans mee: de instroom van goederen stijgt, het aantal winkels stijgt en ook het aantal klanten 

blijft groeien. Toch is het onmogelijk om dit alles om een goede manier te bolwerken als de nodige 

mensen ontbreken. Concreet hebben we dringend nood aan 500 nieuwe chauffeurs, 

kassamedewerkers, magazijniers, winkelbedienden,… ,” aldus Marleen Vos, Directeur van De 

Kringwinkels. 

Terugverdieneffect 

De unieke activiteit en positie van de Kringwinkel is dat zij tegemoet komt aan twee reële noden in de 

samenleving.  

• Sociale tewerkstelling van kansengroepen is een duidelijk en meetbaar antwoord op 

werkloosheid en uitsluiting, waarbij bepaalde profielen moeilijk hun plek vinden op de 

arbeidsmarkt.  

• Werken aanhergebruik is een duidelijk en meetbaar antwoord op de 

afvalproblematiek en een essentiële stap in de circulaire economie.  

  



Beide doelstellingen genereren een aantoonbaar terugverdieneffect voor de samenleving. De 

investering in extra tewerkstelling die de sector broodnodig heeft, is geen kost maar een logische en 

meer dan verantwoorde beleidskeuze. Hergebruik en tewerkstelling zijn rechtstreeks met elkaar 

verbonden in het concept van de Kringwinkel. Meer hergebruik leidt tot meer 

tewerkstellingsmogelijkheden en omgekeerd. Voor de betrokken Kringloopcentra is er bovendien geen 

keuze: zij hebben een engagement ten overstaan van de overheid en moeten voldoen aan een publieke 

nood. Zij kiezen niet als een gewoon commercieel bedrijf om al dan niet een klant te bedienen.  De 

instroom van spullen stijgt en kringloopcentra moeten zorgen voor meer hergebruik. De overheid moet 

er mee over waken dat er een coherent beleidskader bestaat dat daartoe de vereiste  middelen 

voorziet.  

Voor meer info over de verschillende activiteiten die morgen worden georganiseerd kan je een kijkje 

nemen op www.dekringwinkel.be. 

  

Over De Kringwinkel: 

De Kringwinkel, dat zijn 135 tweedehandswinkels in de sociale economie die zich achter deze merknaam 

verzameld hebben en samenwerken op vlak van communicatie en kwaliteit. Kringwinkels staan voor: 

• Sociale tewerkstelling: Onze producten hebben een verhaal, onze mensen ook. De Kringwinkel biedt een job, 

een opleiding en een toekomstperspectief aan 5.426 mensen die, om uiteenlopende redenen, weinig of geen 

kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt. 

• Aandacht voor het milieu: De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. Hierdoor 

komen ze niet op de afvalberg terecht. In 2016 zamelden we 73 miljoen spullen in, goed voor meer dan  35.216 

ton CO2-besparing. Daarmee kunnen 14.000 woningen een jaar verwarmd worden.  Ongeveer de helft hiervan 

werd in 2016 opnieuw verkocht in een van de winkels, en wordt dus lokaal hergebruikt 

• Originele en betaalbare spullen: We willen ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt budget, 

kwaliteitsvolle goederen kan kopen. Voor basisproducten bewaken we dan ook steeds een basisprijs. Ons aanbod 

varieert elke dag.  

De Kringwinkels leggen voor de afgelopen 5 jaar een uitstekend rapport voor 

 



  

Ten opzichte van 2012:  

• steeg de inzameling van goederen met 20% 

• steeg het aantal kilogram hergebruik met 18% 

• steeg het aantal kilogram recyclage met 29% 

• steeg het aantal verkooppunten met 21% 

• steeg de omzet met 34%  

• steeg het aantal werknemers (VTE) met 10%  

  

De Kringwinkels engageren zich om: 

• reële tewerkstellingskansen te bieden (500 VTE in 2018, 1.500 extra VTE tegen 2021) 

• hun medewerkers te begeleiden en omkaderen met het oog op individuele 

ontwikkeling en in functie van doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt 

• de doelstelling van 7 kg hergebruik per persoon te realiseren tegen 2022 zodat de 

afvalberg verkleint, de kosten voor recyclage en verwerking dalen en de samenleving 

toegang krijgt tot goedkope tweedehands artikelen.  

  

De Kringwinkels hebben daarvoor dringend nood aan een substantiële verhoging van het aantal 

arbeidsplaatsen.  Het historisch tekort van de sociale werkplaatsen dient weggewerkt. Uitbreiding van 

het contingent binnen de sociale economie is noodzakelijk en daarbinnen moet een duidelijke 

toewijzing van jobs zijn voor de publieke dienstverlening van Kringwinkels.      

  

  

 
 

 
 


