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DE KRINGWINKEL HAGELAND

Sinds 1996 maakt De Kringwinkel Hageland “werk van hergebruik”. In de periode van toen tot 
nu zamelden wij 13 500 ton goederen in. Het Nederlandse TNO heeft becijferd dat iedere ton 
kringloopgoederen ongeveer 1 ton CO2-reductie geeft. Dit komt neer op 200 keer rond de aarde 
rijden met een wagen die gemiddeld 7 liter per 100 km verbruikt. Dankzij de 17 gemeenten 
– en haar inwoners – van ons ophaalgebied realiseerden we ook in 2009 onze drie fundamentele 
doelstellingen: creatie van zoveel mogelijk sociale tewerkstelling, beschermen van het leefmilieu, 
degelijkheid tegen lage prijzen. 

Onze missie is drieledig:

Mens Sociale tewerkstelling

Milieu Beschermen van het leefmilieu 

Portemonnee Degelijkheid tegen lage prijzen 



MENS

De huidige economische crisis treft de zwaksten in onze samenleving 
het hardst. Steeds meer mensen ondervinden moeilijkheden om mee te 
draaien in ons huidig economisch systeem. De nood aan alternatieven 
is groter dan ooit. 

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 de 
capaciteiten van al onze medewerkers nodig zijn om de stabiliteit,de 
rentabiliteit en de groei van ons bedrijf te garanderen. 

Wij zijn van mening dat vorming van onze medewerkers de sleutel is 
voor een verdere verbetering van onze dienstverlening. Daarom hebben 
wij ook in 2009 ingezet op verdere scholing van ons personeel. De 
Kringwinkel Hageland streeft naar uitdagend en maatschappelijk zinvol 
werk voor iedere medewerker. En dat  in een omgeving waar iedereen 
de kans krijgt zijn capaciteiten verder te ontwikkelen en gewaardeerd 
wordt om zijn kunnen. 

Prijs sociaal economie bedrijf 
Eind september verkozen de inwoners 
van Vlaams-Brabant ons tot beste 
sociaal economie bedrijf van de 
provincie. Deze blijk van appreciatie 
is voor al onze medewerkers een 
stimulans om vollen bak verder te 
timmeren aan de ingeslagen weg.

ESF-ART-60 • In samenwerking 
met de partners van het “leerwerk-
bedrijf Oost-Brabant art-60” liep er 
een project van het Europees 
Sociaal Fonds voor de opleiding 
en begeleding van art-60ers op de 
werkvloer. In dit kader begeleidde 
De Kringwinkel Hageland 12 per-
sonen die goed waren voor 8 voltijds 
equivalenten. De Kringwinkel Hage-
land begeleidde daarnaast, buiten 
dit project nog 24 artikel-60ers. 

Fietspunt Tienen • Sinds eind 
2009 zijn de medewerkers voor 
dit project in dienst getreden. Wij 
wachten op de NMBS om defi nitief 
van start te gaan met dit project. 

Aantal medewerkers in voltijds equivalenten

Uitvoerende medewerkers 60,40
Omkadering 22,60
Artikel 60 21
Vrijwilligers 17,48
Alternatief gestraften 2



MILIEU

Eco, Green, Bio, CO2-reductie, Eco Cheques, Kopenhagen, … 
Meer en meer bedrijven  springen op de groene kar. Het Milieu 
is een “hot topic”. Van bij de meet af aan is dit ook één van onze 
hoofdbekommernissen. Het Nederlandse TNO becijferde dat iedere ton 
opgehaalde kringloopgoederen overeenkomt met 1 ton CO2-reductie. 
In samenwerking met de 17 gemeenten uit ons ophaalgebied, de 
inwoners van deze gemeenten, ons personeel en al onze partners komt 
dit neer op 13 500 ton CO2 reductie sinds onze start in 1996! 

Onze ploeg energiesnoeiers is dagelijks in de weer om het 
energieverbruik in ons werkgebied naar beneden te halen. Naast 
energiescans, waarbij kleine ingrepen aan de woning worden gedaan, 
isoleren zij sinds juni 2009 ook daken en zoldervloeren. Bij voorkeur bij 
mensen met een lager inkomen. 

Naast de milieubijdrage via onze “core-business” zijn wij continu op zoek 
naar manieren om onze activiteiten zo duurzaam en klimaatneutraal 
mogelijk te organiseren. 

Energie investeringen • Onze 
winkel in Tienen werd in 2009 
een stuk energiezuiniger gemaakt. 
Het dak werd volledig opnieuw 
geïsoleerd. Wij hebben de stap naar 
een hoogrendementsketel gezet en 
het enkel glas werd vervangen door 
dubbele beglazing. Dit alles met de 
gewaardeerde steun van de Vlaamse 
Minister van Sociale Economie.  

Ook in 2010 gaan we verder met 
deze energie investeringen in onze 
winkels in Diest en Tienen. 

FOS Recupel • Sinds juli 2009 
zamelen wij in opdracht van Recupel 
teruggenomen elektro in bij de klein-
handelaars in ons ophaalgebied. 
Dit gebeurt in samenwerking met 
collega Kringwinkels Televil & Spit. 
In totaal was de “FOS Recupel” 
ophaling goed voor ruim 500 ton. 

Inzameling per inwoner en hergebruik resultaten

2009
Aantal inwoners in ons werkgebied 217 783
Aantal ingezamelde kilo’s per inwoner 9,94
Aantal kilo hergebruik per inwoner 3,68

In 2009 heeft De Kringwinkel Hageland 2166 ton 
goederen ingezameld. Hiervan werd 37% opnieuw 
gebruikt. 58% van de totale instroom werd 
gerecycleerd en 9% bleef over als restafval. 
In 2008 lag het gemiddelde binnen de sector op 
3.51 kg hergebruik per inwoner.

58% recyclage

37% winkelverkoop

9% rest



PORTEMONNEE 

De Kringwinkel Hageland bestrijdt kansarmoede via het tewerkstellings- 
en prijsbeleid. Het beschikken over een job is immers vaak een 
voorwaarde om uit de armoede te geraken en te blijven. De prijzen van 
de basisproducten in onze winkels worden bewust laag gehouden zodat 
ook mensen met een lager inkomen bij ons terecht kunnen. Hetzelfde 
geldt voor onze energiesnoeiers. We doen er alles aan om dakisolatie 
betaalbaar te maken voor iedereen. 

Daarnaast werken wij structureel samen met andere welzijnsorganisaties 
in de regio op het vlak van tewerkstelling, gezondheid, voeding en 
huisvesting. 

Kringwinkel Diest • In 2010 
openen wij een nieuwe winkel in 
Diest. Voor dit project konden wij 
in 2009 rekenen op fi nanciële steun 
van Europa. Dit Europees geld werd 
aangewend voor renovatiewerken 
aan het pand dat wij van de Stad 
Diest ter beschikking kregen. Naast 
deze renovatiewerken werd dit 
geld besteed aan promotie en 
inrichting van de winkel. Ook de 
provincie Vlaams-Brabant heeft 
onze portemonnee gespekt voor dit 
project.  

Energie • In het najaar isoleerden 
onze energiesnoeiers hun eerste 
zolders. Door een goede dakisolatie 
bespaar je jaarlijks tot 30% op je 
energiefactuur. Zeker voor mensen 
met een lager inkomen is dit zeer 
belangrijk.

MVO-VOKA • De Kringwinkel 
Hageland maakte deel uit van het 
“Lerend Netwerk Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen” (MVO) 
van VOKA. We leerden hier dat 
binnen onze bedrijfsvoering niet 
enkel de menselijke en milieu-
aspecten aandacht verdienen, maar 
zeker ook onze eigen portemonnee. 
Een gezonde fi nanciële structuur is 
belangrijk voor een bedrijf als het 
onze. 

Geconsolideerde Resultatenrekening

2008 2009
Bedrijfsopbrengsten 2 405 027 2 662 670
Bedrijfskosten 2 404 481 2 657 985
Bedrijfsresultaat 545 4685
Financieel resultaat 7250 -226
WInst/verlies na belasting 7602 4343

Winkelomzet

Winkelomzet (incl BTW) 2008 2009
Wit en bruin goed 213 789 217 716
Meubel 202 264 184 616
Huisraad 103 697 113 666
Vrije tijd 101 693 121 368
Textiel 180 733 182 084
Divers 117 557 99 691
Kortingen -11 812 -12 801
Totale omzet 907 921 906 340



Gratis ophaaldienst en info:
Tel. 016 82 45 55 

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

NIEUW VANAF 2010
Nijverheidslaan 33a
3290 Diest
Tel. 013 55 66 07

Torsinplaats 12
3300 Tienen
Tel. 016 82 46 91

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, Huis in de Stad, 
Ecowerf, de provincie Vlaams-Brabant, het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse Landmaatschappij, de 
OVAM, het Vlaamse Ministerie van Tewerkstelling, onze collega’s en 
concullega’s en iedereen die door hun steun de succesvolle werking 
van De Kringwinkel Hageland mogelijk maken. 

  


