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DE KRINGWINKEL HAGELAND IS NOG ALTIJD HIER

De Kringwinkel Hageland is ook in 2014 hier gebleven, in de magische driehoek Aarschot-
Diest-Tienen. Het Hageland is ons verzorgingsgebied. Het is hier dat De Kringwinkel maakt 
én gemaakt wordt.

Het is al vaker gezegd: wij leven van de krijg. De mensen zorgen goed voor ons, ze 
schenken ons elk jaar veel goei gerief. Onze medewerkers geven het hele jaar rond het 
beste van zichzelf. De gemeenten ondersteunen graag onze werking. En ook de Vlaamse 
overheid vindt Kringwinkels belangrijk omdat ze werkelijk goed zijn voor mens, milieu en 
portemonnee. 

De Kringwinkel Hageland geeft daar uiteraard graag veel voor terug. Wij geven werk aan 
veel mensen, die het hier anders moeilijk zouden hebben op de arbeidsmarkt. Wij geven 
onze mensen veel opleiding on-the-job. Wij leveren een goede service aan alle mensen 
die spullen laten ophalen of ze zelf komen brengen naar de winkels. We geven een goed 
gevoel! Wij bieden onze klanten goede producten tegen betaalbare prijzen. Wij werken 
graag mee aan lokale initiatieven rond werk, milieu en kansarmoede. We ontvangen graag 
klassen en groepen voor een bezoek aan onze winkels en ateliers.

En toch ligt er nog veel werk op de plank hier in het Hageland. We willen in 2015, nog 
meer dan vroeger, samenwerken met anderen om van het Hageland een duurzame streek te 
maken. We willen meebouwen aan die mooie, bloeiende streek, waar het duurzaam wonen, 
werken en leven is. Iedereen die daar mee bezig wil zijn, zal in ons een partner vinden. 

Onze rode draad in alles wat we doen, blijft dat De Kringwinkel Hageland hier werk geeft aan 
mensen. Onze medewerkers zamelen hier herbruikbare goederen in en verkopen hier spullen aan 
lokale klanten. Ze doen hier scans en isoleren hier zolders. De Kringwinkel Hageland is nog altijd hier! 

Onze missie is drieledig:



MENS

Eén van onze belangrijkste doelstellingen blijft om zoveel mogelijk 
mensen tewerk te stellen die anders op de pechstrook van de 
arbeidsmarkt blijven staan. Soms valt mensen dat pas op als ze bij ons 
een rondleiding krijgen achter de schermen. 

Kringwinkelspullen ophalen, sorteren, herstellen en verkopen is veel 
werk. Energiesnoeien ook. Bij ons kan veel volk terecht, met allerlei 
talenten en mogelijkheden. Bij ons mogen de medewerkers uit zichzelf 
halen wat er in hen zit. Da’s hun én onze ambitie. 

Met de campagne “No jobs to waste” hebben we in 2014 onze 
meerwaarde op het vlak van tewerkstelling onder de aandacht gebracht. 
Wij vervullen immers een belangrijke rol op de lokale arbeidsmarkt. 
Wij stellen hier in het Hageland meer dan 200 mensen tewerk die het 
anders moeilijk zouden hebben om aan de bak te geraken.  

2014 zou het jaar van de waarheid voor het “maatwerkdecreet” 
worden. Ondertussen is duidelijk dat we daar pas in 2015 mee van 
start gaan. We zijn ons wel al een hele tijd aan het voorbereiden op dit 
maatwerkdecreet. We zijn onze organisatie, met steun van de Koning 
Boudewijnstichting, aan het uitbouwen tot een “oase van talentgedreven 
loopbanen” voor al onze medewerkers. 

We kunnen zo het best garanderen dat een aantal van onze medewerkers 
in staat zullen zijn om door te stromen naar “normale” bedrijven. 
We geloven dat we zo de kloof tussen de “sociale” en de “normale” 
economie kunnen dichten. Letterlijk hebben we dat al gedaan door onze 
hoofdzetel op het bedrijventerrein Tienen Grijpen te vestigen. 

We kijken uit naar wat voor goeds de Vlaamse overheid nog in petto 
heeft voor de sociale economie. Zeker nu ze heel wat meer hefbomen 
voor werk in handen heeft. We zijn blij met alle maatregelen die voor 
meer “insluiting” op de lokale arbeidsmarkt zorgen. Het is immers in het 
Hageland dat we werk willen creëren met De Kringwinkel.

Aantal medewerkers in voltijds equivalenten (VTE) 31/12/2014

Project talentgedreven loopbanen

De Kringwinkel Hageland bouwt ook in 2014 
verder aan haar ambitieuze personeelsplannen. 
Onze “Oase van Talentgedreven Loopbanen” krijgt 
alsmaar meer vorm. Het project levert uiteinde- 
lijk een win-win op voor onze medewerkers hun  
talenten en voor KWH.

Van Sec Naar Rec

Doorstroming van “sociale” richting “normale” 
economie zal de volgende jaren nog belangrijker 
worden. Samen met partners uit de reguliere en 
sociale economie onderzochten we nieuwe kansen 
voor ons personeel. De eindresultaten van het pro-
ject “Van Sec Naar Rec” werden voorgesteld tijdens 
een slotevent in De Vlaspit. Belangrijk is dat door-
stroming op termijn een win-win wordt voor onze 
medewerkers, de reguliere economie én KWH.

Het Foute Uur 

De boog hoeft niet altijd gespannen te staan. Eind 
december nam De Kringwinkel Hageland deel aan 
“Het Foute Uur”. De medewerkers van Kringwin-
kel Tienen waren kandidaat om foute muziek uit te 
kiezen en zich een uur lang uit te leven samen met 
oa Showbizz Bart. Een win-win voor onze mede- 
werkers en voor onze klanten, die mee genoten 
van de goeie sfeer en gratis koffiekoeken. De 
sfeer was TOP!

2014

2013 2014
Uitvoerende medewerkers 62,58 63,50
Omkadering 28,27 28,20
Artikel 60 45,42 34,50
Vrijwilligers 15,02 17,12
Andere 7,37 10,21
Totaal 158,66 153,53



MILIEU

Tegenwoordig is er elke dag wel nieuws over de klimaatopwarming, de 
circulaire economie, de kringloopeconomie, transitie, klimaatneutraliteit, 
en zo verder.

Dat was niet zo in 1996. Op 20 jaar tijd is er veel veranderd in het 
denken en doen rond milieu. Ook wij hebben een enorme evolutie 
gekend. Van een kleine organisatie met veel goede bedoelingen zijn we 
uitgegroeid naar een middelgrote organisatie met mooie resultaten op 
het vlak van hergebruik en energiebesparing. 

Ons succes is volledig te danken aan alle mensen hier die spullen 
schenken aan ons. En aan anderen die die opnieuw willen kopen. Aan 
de mensen die een scan laten doen of hun zolder laten isoleren door ons. 
Kortom, aan iedereen die wat wij doen, wilt ondersteunen. Niet in het 
minst de Hagelandse gemeenten, Ecowerf, de provincie Vlaams-Brabant 
en de Vlaamse overheid. 

En toch liggen er nog een paar grote uitdagingen op onze weg. 

Als we willen blijven groeien, gaan we nog beter moeten presteren. 
Een uitstekende service leveren aan onze klanten, nog meer lokaal 
hergebruiken en dus minder afval overhouden, meer daken isoleren, …

Als we een duurzaam Hageland willen realiseren, zullen we nog 
intensiever moeten samenwerken met anderen. We zetten daarom mee 
onze schouders onder het Duurzaam Netwerk Hageland (DNH). We 
doen dat samen met partners van hier: Unizo, Beweging.net, Interleuven, 
Transitiegroepen uit Scherpenheuvel en Tienen,  ACV, IGO en Insp!ro. 
Het is de bedoeling dat iedereen met duurzaamheid en Hageland in zijn 
DNA zich kan aansluiten op termijn.

Cijfers

We zamelden in 2014 iets minder kg’s in dan het jaar voordien, maar 
dat lijkt grotendeels te wijten aan ons nieuwe systeem van registreren. 
We konden iets meer dan de helft daarvan opnieuw verkopen. 

Ook onze energiesnoeiers scanden en isoleerden dat het een lieve lust 
was: 320 scans en 1900 m² dak geïsoleerd. Het is goed om te weten dat 
elke scan jaarlijks 200 euro energiebesparing oplevert per huishouden.

Hergebruikresultaten ingezamelde kilo’s

2014
aantal inwoners in ons werkgebied 219 053
aantal selectief ingezamelde kilo’s per inwoner 7,66
aantal kilo hergebruik per inwoner 4

32% recyclage

52% winkelverkoop

16% rest

2014
Grundtvig project – LLLEI

Onze Energiesnoeiers nemen samen met Thomas 
More Kempen, Transitiegroep Scherpenheuvel,  
Universa en Insp!ro deel aan het project  
“Lessons Learned from Local Energy Initiatives”. 
De partners uit Ierland en Italië zetten in 2014 
hun deur open voor onze Energiesnoeiers. Het 
project brengt een win-win voor het milieu, Europa 
en KWH met zich mee. 

Klimaatneutraal Hageland 

De Kringwinkel Hageland wil samen met anderen 
werken aan een duurzaam Hageland en een kli-
maat-neutrale provincie. We nemen in 2014 met 
plezier deel aan initiatieven zoals Repair Café Diest 
en Geefplein Aarschot. Wij staan open voor samen-
werking met initiatieven in de deeleconomie.  
Door samen te werken kan iedereen verbeteren en 
wint iedereen!

Zicht op Hergebruik – Interreg

In het project “Zicht op Hergebruik” werkten  
13 kringloopcentra uit Vlaanderen en Nederland 
samen aan een gebruiksvriendelijk instrument 
om de goederenstroom in kaart te brengen.  
De ontwikkelde software werd “Eclips” gedoopt. 
We kunnen hierdoor efficiënter werken en winnen 
er tijd mee.



PORTEMONNEE 

We schrijven elk jaar dat de portemonnee van onze klanten en onze 
medewerkers een belangrijke zorg is voor ons. En die van De Kringwinkel 
Hageland zelf ook. 

We zorgen daar op verschillende manieren voor. Door basisproducten 
laag te prijzen, garanderen we dat ook mensen met een lager inkomen 
terecht kunnen in onze Kringwinkels. Onze Energiesnoeiers richten zich 
in de eerste plaats ook naar die groep mensen.

Het hebben van een betaalde job is voor heel wat van onze medewerkers 
de beste manier om uit de armoede te blijven. 

De portemonnee van De Kringwinkel hebben we in 2014 heel erg in 
de gaten gehouden. Na de zware investeringen in onze huisvesting in 
Tienen en Aarschot in 2013, moeten we even terug op adem komen.

Hoewel 2014 opnieuw met een verlies van ongeveer 35.000 euro afsluit, 
zijn we toch niet helemaal ontevreden. We hebben in de grote vakantie 
eindelijk onze winkel in Aarschot (na de aanslepende verhuisperikelen) 
opnieuw op dreef gekregen. We hebben ook de besparingen van bijna 
100.000 euro werkingssubsidies kunnen opvangen, zij het met veel 
moeite. 

Het is nog koffiedik kijken wat precies de financiële impact zal zijn van 
het maatwerkdecreet op onze werking. Het is ook nog niet duidelijk 
welke kant het Vlaamse energiebeleid zal opgaan met de energiescans 
voor kwetsbare groepen. Het is wel overduidelijk dat onze werking niet 
mogelijk is zonder de steun van de verschillende overheden.

Tenslotte zijn we volop aan het zoeken naar manieren om nog meer te 
halen uit alle spullen die de mensen ons schenken. Zeker de ontwikkeling 
van nieuwe winkelformules, zoals een webshop van kringwinkelspullen 
staat daarbij hoog op onze agenda.

Geconsolideerde resultatenrekening

2013 2014
Bedrijfsopbrengsten 3 830 321 3 964 652
Bedrijfskosten 3 865 372 3 902 327
Bedrijfsresultaat -35 051 62 325
Financieel/uitzonderlijkresultaat -90 661 -104 985
Resultaatbestemming -124 428 -36 681

Winkelomzet

Winkelomzet (Excl BTW) 2013 2014
Wit en bruin goed 313 810 338 623
Meubelen 327 434 334 187
Huisraad 301 502 303 671
Textiel 375 640 440 428
Vrije tijd/divers 285 677 297 299
Totale omzet 1 604 063 1 714 208

2014
Opening Walstraat

De productie en de administratie verhuisden eind 
2013 naar de Walstraat in Tienen. We openden in 
mei 2014 de deuren, samen met al onze partners. 
Lokale overheden, OCMW’s, collega’s uit de sociale 
economie, buren-bedrijven,… Ze kwamen alle-
maal een kijkje nemen tijdens de officiële opening 
en ontdekten allemaal dat “Wie Kringt, Die Wint”.

2012 : gedeputeerde Swinnen legt de eerste steen

2014 : gedeputeerde Jiroflée knipt het lint door  

Het Nieuwe Kringwinkelen 

Wegvallende subsidies dwingen De Kringwinkel 
Hageland op zoek te gaan naar nieuwe inkomsten. 
De biedingssite www.uwkringding.be werd in 2014 
verder geoptimaliseerd. Om nog meer klanten te 
kunnen bedienen, werken we aan een volwaardige 
Kringshop. Belangrijk is dat onze klanten altijd 
meer zullen winnen. 

KRINGWINKEL ALTIJD & OVERAL

UWKRINGDING.BE
VERNIEUWDE VEILINGWEBSITE
RETRO VINTAGE BOEKEN MEUBELEN CURIOSA ANTIEK KUNST SPEELGOED

uwkringding.be is een initiatief van De Kringwinkel Ateljee i.s.m.  
De Kringwinkel Antwerpen, De Kringwinkel ’t rad, De Kringwinkel Hageland,  

De Kringwinkel Vlaamse Ardennen, De Kringwinkel Den Azalee.

NU NÓG MEER
- VEILINGEN -

- KRINGWINKELS -
- KEUZE -



Gratis ophaaldienst en info: 
Tel. 016 82 45 55 

Centrale diensten:
Walstraat 2 
3300 Tienen 
016 76 53 90

info@kringwinkelhageland.be 
www.kringwinkelhageland.be

www.uwkringding.be

www.facebook.com/kringwinkelhageland

https://twitter.com/KringwHageland  
of @KringwHageland

Winkels:

Amerstraat 17 
3200 Aarschot 
Tel. 016 57 25 45

Nijverheidslaan 33a 
3290 Diest 
Tel. 013 55 66 07

Torsinplaats 12 
3300 Tienen 
Tel. 016 82 46 91

Energiesnoeiers: 
Tel. 016 76 53 90

Dank u wel, iedereen

“De Kringwinkel Hageland leeft van de “krijg”. 
We moeten het hebben van de schenkingen van 
mensen die goederen teveel hebben en ze anders 
zouden weggooien. We maken er letterlijk “werk” 
van. Wij zijn iedereen enorm dankbaar voor zijn 
of haar gift. Iedereen die geeft aan ons, maakt De 
Kringwinkel Hageland mee financieel gezond.”

Bedankt!
Wij danken alle gemeenten uit het Hageland, de OCMW’s, De Psychiatrische Kliniek van 
de Broeders Alexianen, de VDAB, Huis in de Stad, Ecowerf, de Provincie Vlaams-Brabant,  
de OVAM, het Vlaamse Ministerie van Tewerkstelling, Interreg, het Europees Fonds voor  
Regionale Ontwikkeling, Oever vzw, de Koning Boudewijnstichting, Accenture, Vlaanderen In 
Actie PACT 2020 met steun van het Agentschap Ondernemen, KOMOSIE, SST, onze collega’s 
en concullega’s en iedereen die door hun steun de succesvolle werking van De Kringwinkel 
Hageland op het snijpunt van “mens-milieu-portemonnee” mogelijk maken.
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