JAARVERSLAG 2019

FIEROPMIJNJOB
KLIK OP MIJN FOTO & ONTDEK MIJN VERHAAL

FIER OP ONZE JOB, TROTS OP DE KRINGWINKEL HAGELAND
De Kringwinkel Hageland is ook in 2019 opnieuw bijzonder goed geweest
voor ‘mens, milieu en portemonnee’ en heeft meer dan ooit samen ‘werk
kunnen maken van hergebruik en energiebesparing’. Daar zijn we ontzettend
trots op.
Zo zamelden we niet alleen ruim 3500 ton goederen in, we gaven via onze
hergebruikactiviteit ook opnieuw tewerkstelling of opleiding op maat aan
meer dan 200 medewerkers die vandaag weinig tot geen kansen krijgen op
de reguliere arbeidsmarkt. Dat ook zij fier zijn op de job die ze dagelijks doen,
ontdek je in enkele van hun verhalen in dit jaarverslag.
Het klantenaantal stijgt ook voor het eerst boven 200 000. Kopers bleven
de weg dus vinden naar onze Kringwinkels, De Kilomeet en de online winkels
kringshop.be en uwkringding.be. We lanceerden in 2019 ook een nieuw
winkelconcept, ABOUT QUEENS and their dresses en hopen hiermee nog meer
mensen te overtuigen om tweedehands te kopen.

We werkten tot slot wederom goed samen met partners en stakeholders.
De projecten rond het klimaatnetwerk Vlaams-Brabant werden oa verder
gezet, er werd geïnvesteerd in tal van onze activiteiten. De huidige coronacrisis doet ons beseffen dat samenwerken in 2020 en verder belangrijker
is dan ooit om onze doelen rond tewerkstelling op maat, hergebruik van
spullen, bestrijding van kansarmoede en energiebesparende initiatieven en
klimaatacties te kunnen blijven realiseren.
Voor nu, dankzij de inzet van medewerkers, schenkers, kopers en partners
is de lokale geschiedenis opnieuw enkele prachtige verhalen rijker van
De Kringwinkel Hageland. We delen deze hoogtepunten graag met jou in
dit korte, maar krachtige jaarverslag 2019.
Veel leesplezier

HOOGTEPUNTEN
2019: DE BENOVATIECOACH
Benoveren of ‘beter renoveren’ zit ook in 2019

2019

in de lift. De Benocoaches van De Kringwinkel
Hageland helpen opnieuw verschillende gezinnen met het uitzoeken van de nodige energieinvesteringen en de daarbij horende administratie
en premie aanvragen. Ook in 2020 komen De
Benovatiecoach en Klimaatmobiel regelmatig
naar je toe en kan ook jij gebruik maken van hun
diensten. Check onze website voor alle info.

RETRODAG
De Kringwinkel Hageland gaat elk jaar terug
naar de tijd van toen. Ook in 2019 reizen 5000
bezoekers mee en vinden bijna 2500 kopers
hun gading in het ruime aanbod van originele
serviezen, prachtige vintage kleedjes, unieke
retro lampen en aparte meubeltjes.

MAART
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LENTESCHOONMAAK WALSTRAAT
De stad Tienen organiseert elk jaar in maart haar
lenteschoonmaak. Op 21 maart steken enkele
medewerkers van De Kringwinkel Hageland de
handen uit de mouwen en maken zij de Walstraat
en de Grijpenveldstraat opnieuw mooi door oa
alle zwerfvuil te verwijderen.

APRIL
26

PERSONEELSFEEST
Eén keer per jaar komen alle medewerkers uit de verschillende teams samen tijdens het personeelsfeest
van De Kringwinkel Hageland. Deze gebeurtenis is het ideale moment om alle neuzen in dezelfde richting
te zetten, elkaars interesses beter te leren kennen tijdens informele babbels en samen te genieten van een
lekker lokaal hapje en tapje.

DAG VAN DE GEVER
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Zonder schenkers van herbruikbare goederen
geen Kringwinkel. Daarom organiseert De Kringwinkel Hageland regelmatig een geversactie
om te tonen hoe blij de organisatie is met al die
geschonken kilo’s goed gerief. Lokaal lekkers,
een kortingsbon, een plantje... het zijn maar
enkele voorbeelden waarmee gevers in 2019
bedankt worden.

MEI
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PEOPLE MADE POP-UP IN DIEST
In mei 2019 strijkt het initiatief ‘People Made’ neer in Diest. De Kringwinkel Hageland zorgt mee voor
de inrichting van deze bijzondere POP-UP van mensen voor mensen. Arbeidszorgmedewerkers uit tal van
sociale economie organisaties en bewoners van zorginstellingen houden de winkel open en verkopen er
hun lokaal geproduceerde producten. De POP-UP openhouden bevordert namelijk hun herintegratie in de
maatschappij. Het grote publiek ontdekt dankzij de POP-UP ook deze vorm van tewerkstelling op maat.
Een WIN-WIN voor iedereen.

OPENING ABOUT QUEENS AND THEIR DRESSES
Joepie, De Kringwinkel Hageland viert feest in juni 2019! Het nieuwe winkelconcept ‘ABOUT QUEENS and
their dresses’ wordt gelanceerd en officieel geopend door gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant Monique
Swinnen en Burgemeester Stad Tienen Katrien Partyka. Op de Hertogensite (OLV Broedersstraat 2B/1)
vind je onze allereerste damesboetiek. 80 m² vol unieke tweedehands kleding en accessoires voor echte
stijlkoninginnen en waar iedereen welkom is. Voor de inrichting van de boetiek word nauw samengewerkt
met de lokale Tiense bedrijven AST77, Atelier Night Light en InterID. Het initiatief wordt ondersteund
door de provincie Vlaams-Brabant, LEADER Hageland +, Europa en het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland.

JUNI
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AUGUSTUS | JULI

DE ZOMER VAN DE KRINGWINKEL HAGELAND
Ook tijdens de zomermaanden treedt De Kringwinkel Hageland graag naar buiten met haar beste gerief en
beste (verkoop)talent. Onze Kringwinkels nemen deel aan tal van zomerevenementen zoals Supermercado
en Retro Jardin in Diest, het wereldfeest Tirlemonde in Tienen en Afvalternatief in Aarschot.

SEPTEMBER

NAJAAR 2019:
DE GROEPSAANKOPEN
BREIDEN OPNIEUW UIT
De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar om
tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor moet
de CO2 uitstoot per inwoner dalen en moeten
woningen bijvoorbeeld energiezuiniger worden.
Het klimaatnetwerk Vlaams-Brabant, waar De Kringwinkel Hageland sinds 2017 samen met IGO,
Klimaatpunt en 3Wplus lid van is, organiseert
daarom al enkele jaren provinciale groepsaankopen.
Zo teken je tot vorig jaar in op samenaankopen
zonnepanelen, isolatie of hoog-rendementsglas. In
2019 breidt het netwerk haar groepsaankopen uit
met een ruim assortiment warmtepompen. Deze
uitbreiding wordt mogelijk gemaakt door steun van
de Vlaamse Overheid.
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WEEK VAN DE DUURZAME GEMEENTE
De stad Tienen neemt ook in 2019 deel aan de week van de duurzame gemeente. Op 17 september
zet ze al haar duurzame helden, waaronder De Kringwinkel Hageland, in de kijker. De Kringwinkel
Hageland verdient de titel van ‘duurzame held’ omdat ze samen met anderen van de stad een positievere,
gezondere, duurzamere plaats maakt.

INSPIRO SESSIES

OKTOBER

Inspiro vzw organiseert elk jaar een aantal interessante klimaatlezingen die
De Kringwinkel Hageland in de eigen regio graag ondersteunt. Zo spreekt
gouverneur Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte in Aarschot over de water- en
droogteproblematiek en introduceert docent geschiedenis en klimaat Pieter
Boussemaere ‘Tien klimaatacties die werken’ in Tienen. Deze laatste lezing in
Pand 10 leidt oa tot de eerste verkennende gesprekken rond de (her)oprichting
van de Klimaatalliantie Tienen in 2020.
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DAG VAN DE KRINGWINKEL: FIER OP MIJN JOB
De Kringwinkel Hageland biedt opleiding of tewerkstelling op maat aan zij die
momenteel weinig tot geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt. De organisatie
is trots op wat medewerkers dagelijks bereiken. Onze medewerkers zijn fier
op hun job. Daarom vertellen enkele medewerkers hun (loopbaan)verhaal
tijdens Dag van De Kringwinkel 2019. Ontdek alle verhalen nog steeds op
onze website of door op de foto’s op de voorpagina en bij dit item te klikken.

FIEROPMIJNJOB
WERKEN IN DE KRING 2.0
Nadat het project Werken in De Kring 2.0 tot vorig
jaar vooral in de verschillende teams uitgerold
werd, komt in 2019 het medewerkersverhaal van
Werken In De Kring 2.0 meer in de schijnwerpers
te staan. Zo werken we oa de sterrollen,
fleximatrices, interne jobmobiliteit, doorstroom en
opleidingen op maat verder uit.

NOVEMBER

2019: LICHT
LICHT staat voor ‘Lokaal Initiatief voor een
Coöperatieve Hernieuwbare Transitie’ en geeft
inwoners uit een regio de kans om de talenten te
verzamelen en een burgerinitiatief op te richten om
zo samen aan hernieuwbare energieprojecten te
werken. Ook in 2019 begeleidt De Kringwinkel
Hageland verschillende LICHT initiatieven in
Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Zoutleeuw.

LADIES NIGHT AARSCHOT
Op 9 mei en 21 november organiseert De Kringwinkel Hageland opnieuw een Ladies Night
evenement. In het voorjaar is het de beurt aan
De Kringwinkel Diest om iedereen in de watten
te leggen. In het najaar verwent De Kringwinkel
Aarschot haar klanten.
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DECEMBER

SCHOLEN OP BEZOEK
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De Kringwinkel Hageland krijgt regelmatig
bezoek van verschillende kleuter, lagere en
middelbare scholen. Vlak voor de kerstvakantie
ontdekken leerlingen van het secundair onderwijs
uit de scholengroep KSD De Kringwinkel en
De Kilomeet in Diest. Hun bezoekje valt zo
goed mee dat ze alle medewerkers en klanten
achteraf op een heuse wafelenbak trakteren.

DUURZAAM & WENDBAAR WERKEN
Ook in 2019 investeert De Kringwinkel Hageland
dankzij steun van de Vlaamse Overheid verder in
duurzaam en wendbaar werken. 3 elektrische
fietsen staan vanaf nu voor de medewerkers
ter beschikking om tussen de verschillende
locaties te pendelen. Een oude vrachtwagen
werd vervangen door een meer milieuvriendelijk
exemplaar op CNG.

DE KRINGWINKEL HAGELAND IN CIJFERS

TEWERKSTELLING OP MAAT

[

* situatie op 31/12

2019 2018
in VTE* in VTE*
90 Maatwerkmedewerkers

78,9

71,9

90 Vrijwilligers en arbeidszorgmedewerkers

38,2

31

TOTAAL WINKELOMZET
ELEKTRO & FIETSEN

€466 003
26 Artikel 60 medewerkers

25

27

32 Omkaderingsmedewerkers

28,9

28,4

21 Andere medewerkers

13,3

14,1

184,3

172,4

HUISRAAD

€865 146

MEUBELEN

6,8 kg hergebruik/inwoner

209 641 kopers

2018 = 6 kg

2018 = 197 615 kopers

€341 641

TEXTIEL

€829 446
3 694 502 gegeven kilo’s

Resultaat 2019 = €97 555

2018 = 4 111 216 kg

2018 = €93 344

€2 502 236
2018 = €2 237 845

ENERGIESNOEIERS

313 energiescans

23 huur- en isolatiepremies

2018 = 640

2018= 25

KLIMAATNETWERK
VLAAMS-BRABANT
KLIMAATNETWERK

64 getekende contracten groepsaankopen

26 benovatietrajecten

2018= 91

2018= 9

15 begeleidingssessies LICHT

MET DE STEUN VAN

Gratis ophaaldienst en info
016 82 45 55

Centrale diensten
Walstraat 2
3300 Tienen
016 76 53 90
info@kringwinkelhageland.be
www.kringwinkelhageland.be
www.kringshop.be
www.uwkringding.be
www.facebook.com/kringwinkelhageland
twitter.com/KringwHageland
of @KringwHageland
www.pinterest.com/KWHageland/
www.instagram.com/de.kringwinkel.hageland/

Winkels
Amerstraat 17
3200 Aarschot
016 57 25 45
Nijverheidslaan 33a
3290 Diest
013 55 66 07
Minderbroedersstraat 33
3300 Tienen
016 82 46 91

Energiesnoeiers Klimaatnetwerk
016 76 53 90
V.u.: De Kringwinkel Hageland, Paul Stessens, Walstraat 2, 3300 Tienen

OLV Broedersstraat 2B/1
3300 Tienen
016 89 28 90

Nijverheidslaan 33a
3290 Diest
013 55 66 07
De Kringwinkel Hageland draagt bij tot volgende SDG’s:

