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30% meer goederen kregen vorig jaar een nieuwe toekomst dankzij de Kringwinkels 
Zaterdag 15 oktober 21ste Dag van Kringwinkel! 
 
12 oktober 2022 - Van de 84.275 ton goederen die vorig jaar door de Kringwinkels werd ingezameld, 
kreeg maar liefst 38.737 ton een nieuwe toekomst, een stijging van 30% vergeleken met het jaar 
daarvoor. Tegelijk konden meer dan 6000 medewerkers bouwen aan hun nieuwe toekomst. Kopen in 
een Kringwinkel is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de tewerkstelling. Elke 
medewerker van de Kring(loop)winkel bespaart maar liefst 27 ton CO2 per jaar, enkel en alleen al door 
het hergebruik van textiel. Dat is evenveel als pakweg 1.100 autoritten van Oostende naar Hasselt. En 
deze positieve impact mag gevierd worden! Op de Dag van de Kringwinkel leggen de 
Kringwinkelmedewerkers hun klanten extra in de watten. Op zaterdag 15 oktober zijn er in heel 
Vlaanderen themaverkopen, kinderanimaties, dj-sets en workshops.  
 
Naar aanleiding van de Dag van de Kringwinkel maken de Kringwinkels hun jaarcijfers van 2021 en 
ambities voor de komende jaren bekend. Alles samen kreeg vorig jaar 38.737 ton spullen een tweede, 
derde of vierde leven, dankzij de Kringwinkels. In 2021 was dat nog 30.000 ton. Dat betekent dat elke 
Vlaming vorig jaar gemiddeld 5,8 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 willen de kringloopcentra  de komende jaren 
nog meer inzetten op lokaal hergebruik. 
 
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Vlaanderen speelt in de Champions League van de circulaire 
economie. Sinds de jaren '80 zijn wij een echte Europese koploper in de recyclage en hergebruik van afval 
en gebruikte goederen. De sector boomt ook vandaag als nooit tevoren. Het maakt ons minder afhankelijk 
van goederen uit het buitenland. Daarbij wint onze portemonnee en de planeet. Bovendien is de 
kringloopwinkel als sociale onderneming ook een rolmodel: velen die moeilijk hun weg vonden naar de 
arbeidsmarkt, zijn aan de slag gegaan in onze kringloopwinkels. Daarom zetten we deze zaterdag de 
Kringwinkels, hun medewerkers en hun klanten in de bloemetjes. Mijn dochter en ik gaan er naar goede 
gewoonte zelf ook eens rondsnuisteren.” 
 
Meer hergebruik, meer handen dankzij 1000 klimaatjobs 
 
Alles samen waren in 2021 6071 medewerkers aan de slag in de Kringwinkels. 80% van hen in een statuut 
van sociale tewerkstelling. Op die manier biedt Kringwinkel perspectief aan mensen die om één of andere 
reden uit de boot vallen op de gewone arbeidsmarkt en versnellen we de transitie naar een inclusieve 
samenleving.  
 
Eva Verraes, directeur van HERW!N, de koepel van de Kringwinkels, ziet ook in de komende jaren nog een 
immens potentieel voor jobs in de circulaire economie: “Studies hebben aangetoond dat een sterke sociale 
circulaire economie tot wel 60% van de broeikasuitstoot kan verminderen. Als je weet dat 1 medewerker 
van Kringwinkel maar liefst 27 ton CO2 per jaar kan besparen, enkel nog maar door het hergebruik van 
textiel, dan hebben de Kringwinkels een enorme maatschappelijke meerwaarde.”  
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De Vlaamse Overheid investeerde dit jaar in 1000 klimaatjobs. “Het is de eerste keer dat de link tussen de 
circulaire economie en sociale tewerkstelling als uitgangspunt gebruikt werd voor de uitbreiding van jobs 
in de sociale economie. Uiteraard zijn we hier ontzettend blij mee en hopelijk geeft het inspiratie aan onze 
beleidsmakers om verder te gaan op dit spoor. Met de nodige wil en ondernemerschap kunnen we een 
kader scheppen waardoor we zonder beperking werk kunnen geven aan de zwaksten in onze samenleving. 
Met winst voor iedereen.” aldus een strijdvaardige Eva Verraes.  
 
Hightech-sorteerlijnen en geefpunten op ‘slipperafstand’ 
Van de 84.275 ton goederen die in 2021 werden ingezameld, werd uiteindelijk ruim 90% nuttig verwerkt. 
Voor ruim de helft van deze kilo’s ging het om direct hergebruik, pakweg een derde werd als grondstof 
gerecycleerd. Slechts een klein aandeel (zo’n 9%) kon niet hergebruikt of gerecycleerd worden en eindigde 
als restafval. Om zelfs in dat laatste restant nog waarde te vinden, blijven de Kringwinkels zoeken naar 
innovatieve inzamel- en verwerkingsmethodes. Kringwinkel Antwerpen laat bijvoorbeeld de afvalstromen 
van textiel verwerken tot nieuwe garens. Ook Kringwinkel Turnhout werkt aan een project om 
onverkoopbaar textiel te recycleren. Wit katoen wordt er sinds kort apart ingezameld en wordt ook hier 
door een lokaal bedrijf verwerkt tot garens. Hiervoor werd geïnvesteerd in een machine die met behulp 
van infraroodlampen kan detecteren uit welk materiaal een kledingstuk gemaakt is. Daarnaast willen 
Kring(loop)winkels de drempel om goederen te schenken zo laag mogelijk maken door geefpunten op 
‘slipperafstand’ te creëren. Een goed voorbeeld hiervan is de circle wall in Carrefour warenhuizen, waar 
de klanten en medewerkers voor of na hun boodschappen kleding, elektro,… kunnen droppen in de 
geefmuur.   
 
Dag van de Kringwinkel 
Zaterdag 15 oktober zetten de Kringwinkels  voor de 21ste keer hun deuren wagenwijd open voor de Dag 
van de Kringwinkel. Elke Kringwinkel heeft hiervoor een eigen programma vol leuke activiteiten 
uitgewerkt: www.dagvandekringwinkel.be  
 
Perscontact 
Linde Brewaeys, persverantwoordelijke Kringwinkel  
linde@herwin.be  
0477 994 762 
 
Over de Kringwinkel 
Kringwinkel is een pionier in circulaire economie en sociale tewerkstelling. Meer dan 125 
tweedehandswinkels in de sociale economie scharen zich achter het merk Kringwinkel en werken samen 
om van lokaal hergebruik het nieuwe normaal te maken. Daarnaast bieden ze een job op maat voor 
meer dan 6000 medewerkers die het even wat moeilijker hebben. Én bieden ze originele en betaalbare 
voorwerpen voor iedereen, ook voor degene die het wat minder breed hebben. 
Wij geloven in opnieuw. Opnieuw gebruiken. Opnieuw kansen geven. Want opnieuw brengt geluk. Het 
enige nieuwe dat wij dus graag aanbieden, is een nieuwe toekomst. Voor voorwerpen en mensen. 
 
Meer info over de werking en alle locaties op: https://ovam.vlaanderen.be/kringloopcentra-zorgen-voor-
hergebruik 
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