JAARVERSLAG 2008
Centrale diensten
Leuvenselaan 467
3300 Tienen
016 82 45 55

info@kringwinkelhageland.be
www.kringwinkelhageland.be
www.uwkringding.be

Winkels
Albertlaan 34
3200 Aarschot
Tel. 016 57 25 45
Torsinplaats 12
3300 Tienen
Tel. 016 82 46 91

2008 was een goed jaar voor De Kringwinkel Hageland.
We zamelden meer dan 1,6 miljoen kg goederen in. Onze Kringwinkels in Aarschot en Tienen
trokken bijna 100.000 betalende klanten.
Onze energiesnoeiers deden 300 energiescans bij evenveel gezinnen in het Hageland.
We hebben onze eerste ‘groeifietsen’ verkocht.
De sociale verkiezingen in mei leverden een goed draaiend Comité voor Preventie & Bescherming
op het Werk op.

2009 belooft ook weer een boeiend jaar (van hard werken) te worden.
We gaan al onze medewerkers nog beter begeleiden.
Zo starten we binnen het Leerwerkbedrijf Art. 60 een project op om onze art. 60-ers beter
te coachen bij het zoeken naar werk. Verder wordt het project rond ‘Supported Employment’
voortgezet. Beide projecten worden ondersteund door het Europees Sociaal Fonds. En last but not
least, gaan onze eigen trajectbegeleiders en leidinggevenden er ook weer met veel enthousiasme
tegenaan in 2009.
We lanceren met 5 andere Kringwinkels de biedingsite www.uwkringding.be, waar iedere week
nieuwe speciallekes zullen aangeboden worden.
We stappen samen met 13 andere Vlaamse en Nederlandse kringloopcentra en met de Provincie
Vlaams-Brabant in het Interreg-project ‘Zicht op hergebruik’.
We hebben er lang op gewacht en hard aan gewerkt samen met de Stad: in 2009 is het zover! In
het najaar opent De Kringwinkel Diest haar deuren: het contract is in orde, het BPA is aangepast, de
financiering is rond, dankzij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
We gaan jaarlijks 92.000 kg CO2 minder uitstoten dankzij de energie-investeringen die we doen
in onze winkelpanden in Diest en Tienen. We kunnen hierin investeren dankzij de steun van de
Vlaamse Minister van Sociale Economie, Mevr. Katleen Van Brempt.
Onze energiesnoeiers zetten samen met Eandis het project zolderisolatie op. We kunnen daardoor
gratis isolatie ter beschikking stellen van een 30-tal Tiense gezinnen met een laag inkomen. We
werken hiervoor samen met de Stad en het OCMW, de Woonwinkel en Huisvesting Tienen.
Tenslotte streven we er naar om in het najaar van 2009 het Fietspunt aan het station van Tienen te
openen ism de Stad Tienen, Citrique Belge en Blankedale.
Zoals je ziet: weer heel veel zaken die goed zijn voor de mens, het milieu en de portemonnee van
die mensen. Daar zijn we dan ook graag volle gas en volle petrol mee bezig.
André Jordens, voorzitter
Paul Stessens, directeur

Voorwoord

Gratis ophaaldienst en info:
Tel. 016 82 45 55

Realisaties met betrekking tot...

werk

milieu
1 Hergebruik
Inzameling: groei herneemt in 2008
De Kringwinkel Hageland zamelde dit jaar in 17
gemeenten van de regio Aarschot – Diest - Tienen
1.670 ton herbruikbare goederen in. Dit is een
stijging van 10 % ten opzichte van 2007. Als we
kijken naar de verdeling per inzamelwijze blijkt

Tewerkstelling
Wij zijn een sociaal-economie bedrijf, wat o.a. wil
zeggen dat we heel wat mensen tewerkstellen die
op de reguliere arbeidsmarkt weinig tot geen kansen
krijgen. Meer nog: we geloven dat de inbreng en
capaciteiten van al die medewerkers nodig zijn om
de stabiliteit, rentabiliteit en groei van ons bedrijf te
realiseren.
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De inzamelingen op het kanaal ‘andere wijze’
(vb. inzameling afgedankte elektro via het Regionaal
Overslagstation Werchter of detailhandel) gingen
lichtjes achteruit. De fenomenale groei die we in
2005 en 2006 kenden, herneemt dus in 2008; een

Eind 2008 zag de tewerkstelling er bij ons uit als

tendens in de goede richting na een minder 2007.

volgt: 139 medewerkers, waarvan:

Met 5,52 kg ingezamelde goederen per inwoner

• 76,50 VTE vast in dienst: 70% zijn voormalig

uit ons ophaalgebied evenaarden we met onze

langdurig werkloze laaggeschoolden

inzamelingen het sectorgemiddelde in 2008 nog niet.

• 17 VTE art. 60 vanuit de OCMW’s in onze regio

Dit blijft voor De Kringwinkel Hageland een streefdoel

• 5,48 VTE arbeidszorg medewerkers (mogelijk door

waar we de volgende jaren verder naartoe willen en

de omschakeling van invoegbedrijf naar sociale
werkplaats)

Van de ingezamelde goederen (uitgezonderd elektro)

• 7,17 VTE vrijwilligers

In 2008 kwamen bovendien 49 mensen bij ons hun
werkstraf presteren, goed voor 2.265 uren in totaal.
Drie personen uit de kansengroepen worden via de
methodiek van ’Supported Employment‘

intensief

begeleid om door te kunnen stromen naar een
gewoon bedrijf.

Vorming en opleiding
Vorming

en

opleiding

is

essentieel,

hetzij

om

te herbronnen, hetzij om te leren omgaan met
veranderingen.
• Doelgroepmedewerkers volgden: EHBO, assertiviteitstrainingen,

rugschoolcursussen,

veilig

werken.
• Omkadering

volgde:

basiscursus

begeleiders,

coachen en motiveren, omgaan met emotie en
stress, omgaan met conflicten, omgaan met
maatschappelijk kwetsbaren op de werkvloer,
functioneringsmanagement.

en

zullen werken.

evaluatiegesprekken,

tijds-

hergebruikten we in 2008 64%.
Grafiek: Totaal ingezamelde ton herbruikbare goederen

kansarmoede
Begin 2007 bezorgden we met het Platform Armoede
Regio Tienen (PART) een memorandum ivm sociaal
beleid aan de lokale besturen. Dit werd geëvalueerd
in 2008.
Ook in de regio Diest - Scherpenheuvel heeft De
Kringwinkel Hageland samen met de belangrijkste
sociale organisaties mee de Werkgroep Armoede
Regio Diest en Scherpenheuvel-Zichem opgericht.
In beide regio’s werd ook goed samengewerkt om
bewustmakingsacties rond de werelddag van de
armoede op touw (of beter op laken) te zetten.

2 Energiesnoeiers
Het jaar begon goed toen de Heer Roger
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cadeau deed.
Zeer snel daarna zijn onze Energiesnoeiers
ism IGO-Leuven en De Vlaspit gestart met
het uitvoeren van energiescans iov Eandis
en de PBE. We gingen bij 300 gezinnen in
Tienen, Landen, Linter én Zoutleeuw langs
voor een eenvoudige energiescan.
Tijdens zo’n scan brengen we de woning
in kaart én hoe de bewoners omgaan
met energie (koken, wassen, verwarmen,
…). Ondertussen wordt gratis een aantal
spaarlampen

ingedraaid.

We

brengen

radiator- en buisisolatie aan en plaatsen
een spaardouchekop. We eindigen met een
aantal tips om energie te besparen. Dit alles
is gratis voor de bewoner.
Eind
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aanwerven om ons project zolderisolatie
mee uit te bouwen. We volgden daarvoor
een doorgedreven opleiding bij de VDAB
in

Hamme

en

maakten

afspraken

met

de Bouwunie ivm samenwerking met de
bouwsector.

Intern werkte De Kringwinkel Hageland aan bestrijding van de kansarmoede via het tewerkstellingsen prijsbeleid. Onze prijzen zijn vanaf het begin
gebaseerd op de principes:
• basisproducten aan lage prijzen
• eenvormigheid via vaste prijzen en prijsvorken
• juiste

pricing

van

(luxe)producten

met

een

verzamelwaarde.
Op deze manier willen we ervoor zorgen dat:
• mensen met een lager inkomen bij ons terecht
kunnen
• we zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van de
persoonlijke smaken en voorkeuren van onze
medewerkers
• opkopers bij ons nog kunnen inkopen, maar geen
woekerwinsten maken op hun aankopen bij ons.

Wat gebeurde er nog in 2008?
• In januari kocht Het Koninklijk Atheneum van

Tienen 25 fietsen van De Kringwinkel Hageland
aan. Zo kunnen de leerlingen zich vlot naar de
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De Kringwinkel Hageland. Door een betere verkoop
kunnen er immers meer middelen geïnvesteerd
worden in het sociale project.

milieubewuste keuze en ondertussen steken ze ook
nog iets op ivm fietsvaardigheid.
• De Kringwinkel Hageland engageerde zich voor

diverse innoverende en emanciperende activiteiten

In 2008 kwamen er 96.971 betalende klanten over

wat betreft milieu en armoede (Dikke Truiendag,

de vloer in onze Kringwinkels te Aarschot en Tienen,

Dag tegen de armoede,…)

wat een stijging is van 7% tov 2007. Per verkoopdag
en per winkelpunt kwamen er gemiddeld 170 klanten
over de vloer.

• De

samenwerkingsverbanden

rond

Arbeidszorg

Meerbanenplan in Tienen (Blankedale, Bewust, De
Ploeg) en Diest (Vlaspit, Boerderij De Brabander,

De geplande Kringwinkel in Diest is noodzakelijk en

BW diest, A’cent, St. Annendael, De Linde) werden

dringend om niet verder op de grenzen van onze

verder gezet. We namen ook in 2008 actief deel

groei te stoten.

aan de Fora van de Lokale Werkwinkels in Aarschot,

Grafiek: evolutie van het aantal klanten per jaar

Tienen en Diest.
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leven

Sociale
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Provincie in samenwerking met diverse sociaaleconomiebedrijven. Er werd gezocht naar een
manier om de sociaal-economiebedrijven onder de
aandacht te brengen van de reguliere ondernemers.
In 2009 zal een openbedrijvenweek georganiseerd
worden.
• Een nieuw kledingatelier werd in februari geopend

aan de Leuvenselaan. Eerder gebeurde het sorteren
en prijzen in het sorteercentrum. Dankzij de nieuwe
locatie kwam er eindelijk wat plaats in het voorheen
overvolle sorteercentrum.
• Op

van

1
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Sociale
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Werkplaats

de

naam
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definitief
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De

Kringwinkel Hageland. In oktober volgde er ook
een

organogramwijziging:

tussen

directeur

en

stafdiensten werd een tussenniveau ontwikkeld. Een
commercieel verantwoordelijke en een productieverantwoordelijke geven nu rechtstreeks leiding
Wij danken alle gemeenten uit het Hageland, de OCMW’s die
personeel ter beschikking stellen, De Psychiatrische Kliniek
van de Broeders Alexianen, de VDAB, het justitiehuis Leuven,
Affilips, Huis in de Stad, Ecowerf, de provincie Vlaams-Brabant,
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaamse
Landmaatschappij, de OVAM, het Vlaamse Ministerie van
Tewerkstelling, onze collega’s en conculega’s, en iedereen die door
hun steun de succesvolle werking van De Kringwinkel Hageland
mogelijk maken.

aan de zes vestigingen. De directeur blijft de
rechtstreekse leidinggevende van de stafdiensten en
de verantwoordelijken. Deze nieuwe structuur leidt
ertoe dat we onze maatschappelijke meerwaarde op
milieu- en sociaal vlak nog beter kunnen realiseren.
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