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Jubileumeditie: 20ste Dag van De Kringwinkel wordt uitgebreid tot een hele 

week! 

Dankzij de Kringwinkels kregen 30.000 ton producten een tweede leven in 2020, ondanks 

corona 

 

Exact twintig jaar geleden, op 16 oktober 2001, werd de naam ‘De Kringwinkel’ officieel gedeponeerd 
als merknaam. Op dat ogenblik waren er 66 kringloopwinkels in Vlaanderen. Twee decennia later zijn 
er dat niet minder dan 163 en blijkt Kringwinkelen populairder dan ooit. Reden om te feesten! Van 
zaterdag 16 tot en met zaterdag 23 oktober vieren we de Week van De Kringwinkel. Naar aanleiding 
van de 20ste editie werd de traditionele Dag van De Kringwinkel uitgebreid tot een hele week.  Tijdens 
deze ‘feestweek’, waarin opnieuw heel wat extra activiteiten gepland staan, maken de Kringwinkels 
ook hun jaarcijfers van 2020 en ambities voor de komende jaren bekend. Alles samen kregen in 2020 
net geen 30.000 ton producten een tweede leven, dankzij de Kringwinkels. Dat betekent dat elke 
Vlaming vorig jaar gemiddeld 4,5 kg meubelen, elektrotoestellen, kledij, vrijetijdsspullen,… heeft 
hergebruikt. Deze cijfers bevestigen wat ook op breder Europees vlak te zien is: de sector heeft meer 
dan ooit de wind in de zeilen. In lijn met de Europese Green Deal wil De Kringwinkel de komende 
jaren nog meer inzetten op lokaal hergebruik van textiel. 
 
Kringwinkelen blijft populair, ondanks corona. Vorig jaar kregen maar liefst 30.071 ton goederen een 
tweede leven via verkoop in de Vlaamse Kringwinkels. Net iets minder dan de 36.732 ton in 2019, maar 
nog steeds een verrassend positief resultaat, als je weet dat de Kringwinkels in 2020 noodgedwongen 
een hele tijd gesloten waren. Eind 2020 telde de sector 163 fysieke verkooppunten waarvan 134 
klassieke winkels met een ruim en gevarieerd gamma en 29 nichewinkels zoals boetieks en kiloshops. 
Alles samen waren in 2020 meer dan 5.800 medewerkers aan de slag in de Kringwinkels. 72% van hen in 
een statuut van sociale tewerkstelling. Op die manier biedt De Kringwinkel perspectief aan mensen die 
om één of andere reden uit de boot vallen op de gewone arbeidsmarkt. 
 
Top vijf van meest verkochte goederen in 2020 
 

1. Meubelen (39%): 11.400 ton 
2. Vrije tijd (18%): 5.200 ton 
3. Huisraad (14%): 4.000 ton 
4. Textiel (11%): 3.100 ton 
5. Doe-het-zelf (6%): 1.800 ton 

 
Het draagvlak voor duurzaam consumeren is groter dan ooit tevoren. En dat merken de Kringwinkels 
elke dag. Toch staat de sector de komende jaren voor heel wat belangrijke uitdagingen. Vooral op vlak 
van textiel staan immers heel wat veranderingen op til.  
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Onder impuls van de Europese Green Deal, wordt – terecht – op zowat alle beleidsniveaus heel hard 
ingezet op het verder verduurzamen van de textielsector. Dit biedt heel wat kansen voor de 
Kringwinkels en bij uitbreiding de bredere hergebruiksector voor kleding. Belangrijke voorwaarde is 
echter dat het maximaal verlengen van de levensduur van kledij ten allen tijde centraal staat. 
Hergebruik moet hierbij dus absoluut de voorkeur krijgen op recyclage. En net daar wringt mogelijk het 
schoentje. Steeds vaker duiken initiatieven op waarbij oude kledij wordt ingezameld in functie van 
recyclage. Kledij die vaak nog een tweede of derde leven kan doorlopen.  
 
FOCUS OP TEXTIEL  
 
Om die reden wil De Kringwinkel in de toekomst, samen met andere hergebruikspelers, hard inzetten op 
zoveel mogelijk lokaal hergebruik van textiel. “Dat zal niet evident zijn,” weet Eva Verraes, directeur van 
HERW!N, de koepel van de Kringwinkels. “Net daarom willen we dit thema ook absoluut op de politieke 
agenda, en onder de aandacht van de producenten brengen. Die laatste hebben immers niet alleen een 
wettelijke, maar ook een morele plicht om hergebruik mee op te nemen in hun bedrijfsdoelstellingen.” 
 
Week van De Kringwinkel 
Van zaterdag 16 t.e.m zaterdag 23 oktober zetten de Kringwinkels voor de 20de keer hun deuren 
wagenwijd open voor de Week van De Kringwinkel.  Elke Kringwinkel heeft hiervoor een 
eigen programma vol leuke activiteiten uitgewerkt (overzicht in bijlage). 
 
 
Over De Kringwinkel: 
 
De Kringwinkel, dat zijn 163 tweedehands- en outletwinkels 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 meer dan 5800 mensen die, om uiteenlopende 
redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.   
• Aandacht voor het klimaat: De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. 
Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht.  
•  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.  
 
 

https://www.dekringwinkel.be/
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