JAARVERSLAG 2020
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OOK IN 2020 TROTS OP DE KRINGWINKEL HAGELAND
2020 was géén jaar als een ander en dat gold ook voor De Kringwinkel Hageland. De coronapandemie drukte duidelijk haar stempel op de werking en
vroeg regelmatig creatief ondernemerschap van ons allemaal, toch klaarden
we ook vorig jaar de klus.
Toen de regering midden maart 2020 de lockdown aankondigde, stonden
we voor een situatie die we nog nooit meemaakten. De winkeldeuren
sluiten voor klanten, medewerkers thuis op tijdelijke werkloosheid zetten, de
inzamelactiviteiten volledig stilleggen, geen BENOvatie trajecten meer begeleiden. Alle maatregelen gingen lijnrecht in tegen onze dagelijkse activiteiten
en onze te behalen doelen als leer- en klimaatbedrijf. Toch begrepen we dat
de gezondheid van iedereen even voor ging en deden we wat moest.
Maar zomaar afwachtend aan de kant gaan zitten, past ook niet in het
Kringwinkel Hageland straatje. We wilden ons steentje blijven bijdragen. Wat
toegelaten was, liep daarom aangepast door. We bleven projecten opzetten
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met professionele partners, we lieten medewerkers niet los, maar begeleidden vanop afstand verder. We gaven online BENOvatie advies en investeerden
verder in een klimaat-neutrale werking. We riepen waar nodig “RUIM OP,
HOUD BIJ” om herbruikbare spullen maximaal van de afvalberg te blijven
redden en kozen er bewust voor om online winkels open te houden zodat
kopers hun favoriete tweedehands spullen op de kop konden blijven tikken.
We breidden Kringshop.be zelfs uit tot multi-webshop en planden een nieuwe
Kringwinkel in Landen (save the date: opening september 2021).
Op die manier en met verenigde krachten van medewerkers, partners,
kopers, gevers,… maakten we van 2020 een jaar om alsnog trots op te
zijn! Want niet alleen corona, ook alle positieve realisaties uit dit jaarverslag
verdienen het om de geschiedenisboeken in te gaan.
Alvast veel leesplezier en we kijken reikhalzend uit naar het feestjaar 2021,
want dan zijn we al 25 jaar goed voor mens, milieu en portemonnee.

LICHT VLAAMS-BRABANT

FEBRUARI

Het LICHT Vlaams-Brabant project ging in 2017
van start nadat het Klimaatnetwerk VlaamsBrabant en LICHT Leuven de handen in elkaar
sloegen. In 2020 eindigde het project. 3 jaar
lang begeleidde (oa) De Kringwinkel Hageland
initiatieven waarin burgers de krachten bundelden
om lokaal voor hernieuwbare energiecoöperaties
en projecten te zorgen.
Vlak voor de uitbraak van het coronavirus vond
er nog een provinciaal netwerkmoment plaats
waar projecten extra informatie konden inwinnen
en waar er nieuwe boeiende contacten gelegd
konden worden. De laatste begeleidingssessies
verliepen dan weer online.
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GEEN RETRODAG ZOALS ANDERE JAREN

MAART
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Toen we begin 2020 aan de voorbereidingen van de jaarlijkse retrodag
begonnen, leek er geen vuiltje aan de lucht. Op 12 maart, 2 dagen voordat
we samen met medewerkers en klanten terug zouden reizen naar de tijd van
toen, besliste de regering echter dat niet-essentiële winkels de deuren vanaf
14/3 op zaterdag moesten sluiten als maatregel tegen de verdere verspreiding
van het coronavirus. Geen retrodag dus in 2020 zoals vanouds, de verkoop
vond uiteindelijk verspreid en online plaats in de dagen, weken die volgden.

EERSTE VERPLICHTE SLUITING DOOR CORONA
Op 18 maart 2020 gebeurde iets wat niemand ooit had kunnen
bedenken: België gaat in lockdown. Niet-essentiële winkels werden die
dag oa verplicht om de deuren tijdelijk te sluiten. Voor de meeste van onze
medewerkers betekende dit een periode van tijdelijke werkloosheid en
onzekerheid, voor onze organisatie een periode van creatief ondernemen,
want daar waar nodig bleven we graag ter beschikking voor zij die de
diensten van De Kringwinkel Hageland konden gebruiken in deze toch
wel bizarre tijden.
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Zo hielden loopbaanbegeleiding en personeelsdienst vb nauw contact
met alle personeelsleden. Alle registers werden opengetrokken opdat
iedereen correct vergoed bleef worden en het sociaal vangnet zijn werk
kon blijven doen. Waar nodig schonken we ook materiaal aan lokale
initiatieven (vb stof voor mondmaskers).
Toen duidelijk werd dat handelaars online open mochten blijven, zetten
we de webshop kringshop.be en biedingssite uwkringding.be opnieuw
online. Zo konden liefhebbers van tweedehands ook tijdens de lockdown
in De Kringwinkel terecht voor de aankoop van gerief. De investeringen
die we de laatste jaren deden in ons digitaal vergadersysteem kwamen
ook goed van pas. Teams meetings plus telewerk werden eerder de regel
dan de uitzondering in 2020. De IT dienst had de handen meer dan vol.

MAART

Het was even aanpassen voor iedereen, maar samen schakelden we
stap voor stap over op de nieuwe manier van werken en ondernemen die
uiteindelijk tot diep in 2021 zou blijven duren.
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KLIMAATDAG TIENEN UITGESTELD
21

De klimaatalliantie Tienen, waar De Kringwinkel
Hageland lid van is, droomt van een klimaatneutraal Tienen en plande haar 1ste activiteit op
21 maart 2020. Corona gooide ook hier echter
roet in het eten. Maar uitstel is geen afstel, de
geplande klimaatdag gaat nu door in oktober
2021.

LANCERING “GEZOCHT: EEN LAPTOP VOOR ELK TIENS KIND”
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EERSTE HEROPENING WINKELS

MEI

APRIL
29

Les geven en krijgen vanop afstand werd tijdens
corona dan weer de nieuwe realiteit voor vele
leerkrachten en schoolgaande jeugd. Niet
ieder (kwetsbaar) gezin beschikte anno 2020
echter over een laptop of computer. Daarom
sloegen Stad Tienen, de Tiense scholen, het
LOP (Lokaal Overleg Platform), RISO en De
Kringwinkel Hageland de handen in elkaar.
Samen zamelden we laptops in. Onze herstellers
gaven ze een tweede leven. De Tiense scholen
schonken de computers dan weer aan gezinnen
die ze konden gebruiken. Zo kreeg ieder
Tiens kinds alsnog de kans om volwaardig
afstandsonderwijs te volgen.
[foto HLN.BE]

11 mei 2020: De Kringwinkel Hageland mag de deuren heropenen na een sluiting van bijna 8 weken.
Diverse maatregelen (handen en mandjes ontsmetten, regelmatig poetsen,…) moesten getroffen worden.
Ook voor de medewerkers was deze nieuwe werking even wennen. Toch was iedereen vooral blij dat De
Kringwinkel Hageland opnieuw mocht doen waar het al bijna 25 jaar goed in is, nl kansen geven aan
mensen en spullen.
En die blijdschap was duidelijk wederzijds. Vanaf dag 1 vonden trouwe kopers en gevers de weg terug
richting onze winkels en geefpunten in Aarschot, Diest en Tienen. We zamelden na de eerste coronasluiting
onder het motto “laat los, maak blij” nog nooit zoveel kilogram herbruikbare goederen in en meer dan ooit
koos de Hagelander voor tweedehands als eerste keus voor al zijn of haar aankopen.
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LANCERING KLANTEN ENQUÊTES
De Kringwinkel Hageland hecht al jaren belang aan de mening van
haar klanten. De voorbije jaren deed de organisatie vnl telefonische
en schriftelijke bevragingen. In 2020 sloegen we ook hier de
digitale weg in. Iedere koper of gever kan sinds 26 mei oa QR
codes scannen en zo een mening over de verschillende winkels en
inzameldiensten achterlaten via de website.

KRINGSHOP.BE WORDT EEN MULTI-WEBSHOP

JULI
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De Kringwinkel Hageland lanceerde in 2016 als eerste Kringwinkel in
Vlaanderen een webshop, Kringshop.be. We bouwden deze de afgelopen
jaren stelselmatig verder uit. Sinds 2009 zijn we ook meer en meer actief
op de biedingssite Uwkringding.be. Deze online ervaringen maakten dat we
in 2020 waar nodig snel konden schakelen tussen de fysieke en online
verkoop van tweedehands. Deze manier van ondernemen bleef ook in de
sector niet onopgemerkt. In samenwerking met 5 andere Kringwinkels en
met ondersteuning van koepelvereniging HERWIN bouwden we kringshop.
be om tot een multi-webshop. Sinds juli 2020 kunnen klanten niet alleen
goederen van De Kringwinkel Hageland online kopen, maar ook van De
Kringwinkels Antwerpen, De Cirkel, Den Azalee, Maasland en Vites.

HET LEERBEDRIJF DE KRINGWINKEL HAGELAND
De Kringwinkel Hageland geeft al bijna 25 jaar een job of opleiding aan zij die moeilijker werk vinden
op de reguliere arbeidsmarkt. We zetten hier de komende jaren ook graag verder op in. Plan is om
de organisatie structureel verder te laten ontwikkelen naar een echt “leerbedrijf”. Dit zal nog meer een
kernelement van de bedrijfsvoering worden. Dankzij deze inspanningen willen we het arbeidsstatuut van
medewerkers duurzaam versterken en zo onze eigen organisatie en de arbeidsmarkt van vakbekwame
medewerkers voorzien.

SEPTEMBER

Leren zal een woord worden wat de volgende jaren in vele zinnen zal terugkomen: een job leren, een taak
leren van een collega, op basis van een talent of een bepaald loopbaan-pad leren, leren om een bepaald
certificaat of diploma te halen, uit fouten leren, leren hoe we als team nog beter kunnen doen, leren wat

SEPTEMBER

de organisatie nodig heeft, leren korte teksten en mails te schrijven,… Het hoort er allemaal bij. Leren zal
in het DNA van de organisatie terecht komen.
In 2020, onder aanvuring van het strategisch plan van De Kringwinkel Hageland en van eerdere
inspanningen op het gebied van ons personeelsbeleid, versnelden we onze inspanning in de uitbouw
van het leerbedrijf aanzienlijk. Voor vier belangrijke profielen werden er diplomagerichte opleidingen
voorzien, zo konden medewerkers ook stages doen in externe bedrijven. Met enkele CVO’s en andere
partners werd uiteindelijk een strategische samenwerking opgestart, dit project loopt ook de komende
jaren door en wordt ondersteund door “ESF”, “Europa” en “Vlaanderen is werk”.

OPLEIDINGEN DE KRINGWINKEL HAGELAND
Een eerste boreling van “De Kringwinkel Hageland als leerbedrijf” was de extra aandacht en actie voor
diplomagerichte opleidingen voor onze medewerkers. En deze actie ging onder een goed gesternte
van start. In 2020, ondanks corona, volgden meer dan twintig medewerkers een opleiding magazijnier,
chauffeur rijbewijs C, basis elektriciteit of winkelverkoop. De grote meerderheid kreeg daarbij niet enkel een
getuigschrift of diploma maar ook de mogelijkheid om in een extern bedrijf stage te lopen en de reguliere
arbeidsmarkt te verkennen. Ook de komende jaren willen we hier als organisatie graag verder op inzetten.

#TWEEDEHANDSEERSTEKEUS
“In antwoord op de klimaatcrisis komen jongeren over heel de
wereld in actie” of “Uit onderzoek blijkt dat GEN Z zich duidelijk
meer zorgen maakt over het klimaat dan vorige generaties” zijn
2 zinnen die de krantenkoppen regelmatig haalden. Ook in het
Hageland merkten we dat de lokale jeugd steeds vaker voor
een meer milieubewuste levensstijl kiest. We nodigden daarom
7 jongeren uit en vroegen naar hun mening over De Kringwinkel
en haar aanbod. Ze snuisterden door onze rekken, ze toonden hun
keuzes voor de camera en waren het allemaal over 1 ding eens:
“door te shoppen in De Kringwinkel krijgen jongeren de kans om
zich aan de hand van unieke vondsten op een ecologische en
eerlijke manier uit te drukken zonder mens, milieu en portemonnee
onder druk te zetten.” Wij zien de toekomst alvast groenkleurig in.
De resultaten van deze (foto)actie kan je vandaag nog steeds
bekijken op de Instagram pagina van De Kringwinkel Hageland.

OKTOBER

[foto: Comillfo]

DAG WORDT MAAND VAN DE KRINGWINKEL
Sinds jaar en dag organiseert De Kringwinkel op de 3de zaterdag van oktober de feestelijke opendeurdag
“Dag van De Kringwinkel”. We namen ons voor dat deze in 2020 niet in het water mocht vallen door corona.
Alle teams staken daarom de koppen bij elkaar. Door nauw samen te werken en slim ondernemerschap
werd “Dag van De Kringwinkel” uiteindelijk “Maand van De Kringwinkel” in het Hageland. Originele
stukken en leuke hebbedingen werden gespreid aangeboden, zo kreeg iedere klant de kans om zijn
of haar favoriete Kringding(en) in oktober alsnog op de kop te tikken. Een actie die achteraf door heel
wat Kringwinkel snuisteraars geapprecieerd werd. De formule werd intern en extern zo gesmaakt dat we
eind 2020 beslisten om deze actie in 2021 te herhalen. Save the date met andere woorden, de extra
maatregelen (mondmasker, winkel liefst alleen, …) mogen - hopelijk - wel achterwege gelaten worden in
de editie 2021.
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DE KRINGWINKEL HAGELAND BEHAALT HET QFOR-WSE LABEL
Op 28 oktober 2020 behaalde De Kringwinkel
Hageland met een goede score en tien maanden
voor de deadline het Qfor-WSE label. Hiertoe
werden enkele essentiële processen aan een audit
onderworpen. Zo werden onze klanten-, medewerkers- en financiële processen kritisch tegen het
licht gehouden. We kregen daarbij enkel scores
goed, heel goed en de verwachtingen overtreffend.
Een pluim voor onszelf.
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TWEEDE VERPLICHTE SLUITING
DOOR CORONA

NOVEMBER

In november gingen de coronacijfers opnieuw de
verkeerde kant uit. Dat maakte dat De Kringwinkel
Hageland voor de 2de keer in 2020 de deuren tijdelijk
gesloten moest houden. De winkels en productiehall
werden klaar gemaakt voor een winterslaap. Eén
lichtpuntje, de online winkels kringshop.be en
uwkringding.be mochten opnieuw open blijven. Online
kopers kregen dit keer ook de kans om hun gerief af te
halen dus de geefpunten in Aarschot, Diest en Tienen
werden in snel tempo omgetoverd tot afhaalpunten. Daar
waar nodig stonden we ook nu weer klaar voor zij die
de diensten van De Kringwinkel Hageland goed konden
gebruiken tijdens lockdown 2.

INSTALLATIE ZONNEPANELEN DAK WALSTRAAT 2 TIENEN
De Kringwinkel Hageland is een leer- én klimaatbedrijf. We willen door onze bedrijfsactiviteiten niet alleen
de CO2 uitstoot van de Hagelander verlagen, ook de eigen CO2 uitstoot moet de volgende jaren zo
gereduceerd worden dat De Kringwinkel Hageland klimaatneutraal werkt tegen 2030. Daarom beslisten
we in 2020 om het dak van de hoofdzetel in de Walstraat 2 te Tienen alvast vol zonnepanelen te leggen.
Ducatech BVBA klaarde de job.

TWEEDE (ONVERWACHTE) HEROPENING WINKELS
Begin november leek het nog alsof De Kringwinkel Hageland de deuren
van de fysieke winkels tem 2021 gesloten zou moeten houden. De
beslissing om niet-essentiële winkels vanaf 1 december opnieuw te
heropenen kwam dan ook onverwacht. De coronamaatregelen werden
opnieuw wat strenger, alle teams schoten onmiddellijk in actie om de
winkel en inzamelactiviteiten zo snel als mogelijk herop te startten.
Ondanks de hectiek en alweer een andere manier van werken, waren
we vooral blij dat onze medewerkers snel terug aan de slag konden
gaan en dat we opnieuw kopers en gevers mochten ontvangen in
Aarschot, Diest en Tienen.

2020

DECEMBER

1

BENOVEREN
Corona of niet, ook de BENOvatiecoaches van De Kringwinkel Hageland, die sinds 2020 in onder
aanneming van het Energiehuis IGO werken, bleven beschikbaar voor iedereen die een energierenovatie
traject wilde laten begeleiden. Dit maakte dat we eind 2020 30% meer BENOvatietrajecten afsloten dan
het jaar voordien. De energiesnoeiers moesten de scantaken wel even staken, op huisbezoek gaan om een
snelle doorlichting te doen van het energieverbruik van een gebouw werd namelijk niet toegelaten door de
overheid.

DE KRINGWINKEL HAGELAND IN CIJFERS

TEWERKSTELLING OP MAAT

[

2020 2019
in VTE* in VTE*
90 Maatwerkmedewerkers

76,54

78,9

73 Vrijwilligers,
arbeidszorgmedewerkers
en werkgestraften

29,74

38,2

ELEKTRO & FIETSEN

€418 993
39 Artikel 60 medewerkers

39
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31 Omkaderingsmedewerkers
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28,9

10,82

13,3

184,1

184,3

17 Andere medewerkers
* situatie op 31/12

TOTAAL WINKELOMZET

HUISRAAD

€748 355

MEUBELEN

6,2 kg hergebruik/inwoner

154 385 kopers

2019 = 6,8 kg

2019 = 209 641 kopers

€310 987

TEXTIEL

€734 375
3 323 580 gegeven kilo’s

Resultaat 2020 = €388 939

2019 = 3 694 502 kg

2019 = €97 555

€2 212 710
2019 = €2 502 236

ENERGIESNOEIERS

119 energiescans

2 huur- en isolatiepremies

2019 = 313

2019 = 23

KLIMAATNETWERK
VLAAMS-BRABANT
KLIMAATNETWERK

29 getekende contracten groepsaankopen

34 (inschrijvingen) benovatietrajecten

10 (waarvan 3 digitaal)
begeleidingssessies LICHT

2019 = 64

2019 = 26

2019 = 15

MET DE STEUN VAN

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

Gratis ophaaldienst en info
016 82 45 55

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

Nijverheidslaan 33a, 3290 Diest
013 55 66 07

Walstraat 2
3300 Tienen
016 76 53 90
info@kringwinkelhageland.be
www.kringwinkelhageland.be
www.kringshop.be
www.uwkringding.be

Vanaf september 2021:
POP-UP Kringwinkel Landen
Domein ’t Park,
Hannuitsesteenweg

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

De Kringwinkel Hageland draagt bij tot volgende SDG’s:

