Jaarverslag 2016

HIER IS DE KRINGWINKEL HAGELAND… NOG STEEDS!
2016 was een bijzonder jaar.
We vierden ons 20-jarig bestaan. We vierden feest met onze klanten, onze partners en onze
medewerkers. Ja, we hebben heel wat af gefeest vorig jaar. In onze drie winkels, maar ook tijdens
de Open Bedrijvendag begin oktober. Toen kwamen bijna 3000 mensen op bezoek in ons centraal
magazijn in de Walstraat in Tienen. Foto’s van al onze festiviteiten én feestgangers vind je in
een aparte bijlage bij dit jaarverslag. Kwestie van er met veel plezier nog eens naar te kunnen
terugkijken!

2016 was ook een gedenkwaardig jaar.
In 2016 viel voor ons “De Muur”. Op zaterdag 30 januari om 17.45 u viel “De Muur” tegen
onze kringwinkel in Tienen. Een oude, hoge keermuur aan de achterkant van onze winkel viel om
nadat het wekenlang hard geregend had. Dat het na sluitingstijd gebeurde is een groot geluk bij
dit ongeluk. Onze winkel bleef bijna drie weken gesloten. Nadien konden we gelukkig deels terug
open gaan. De schade is nog altijd niet hersteld.
Wel hebben we toen pas goed beseft hoe belangrijk goede en trouwe klanten zijn. En hoeveel
goede en trouwe klanten we hebben, die al 20 jaar spullen geven én spullen kopen. Klanten die
ook na deze zware tegenslag altijd spullen zijn blijven geven en kopen. We kunnen er alleen maar
ontzettend dankbaar voor zijn.
Wij zullen er in elk geval alles aan doen om al onze klanten even goed te soigneren als zij ons.
We bestaan immers al 20 jaren voor én door de Hagelanders. We zamelen hier spullen in, we
verwerken alles lokaal en brengen het opnieuw lokaal aan de man en aan de vrouw.
Het blijft een boeiende streek, die magische driehoek Aarschot-Diest-Tienen! We werken er graag!
In dit jaarverslag kan u zo beknopt mogelijk lezen wat we in 2016 op de wereld hebben getoverd.
Veel leesgenot.
Paul Stessens

Onze missie is drieledig:

2016

MENS
In onze missie staat dat we goed zijn voor mens, milieu én portemonnee. Wat betreft de “mens” gaat het in de eerste plaats over
kansen geven aan mensen. Onze hoofdopdracht is “werk” maken
van het milieu. Bij ons werken mensen die elders niet de kans krijgen
om hun talenten in te zetten. Bij ons krijgen ze die kansen wel. U zal
het met ons eens zijn dat het onverantwoord is om lokaal talent aan
de kant te laten staan. Het Hageland verdient de inzet van ieders
talenten. Zo maken we er samen een streek van waar iedereen thuis
is. En waar het goed wonen, werken en leven is.
Heel wat van onze medewerkers zijn aan de slag in betaalde
arbeidscontracten. Anderen draaien mee als vrijwilliger. Onze deur
staat altijd wijd open voor nieuwe medewerkers. OCMW’s, VDAB en
andere doorverwijzers weten dat ondertussen. Wij specialiseren ons
in het bieden van talent-gedreven loopbanen aan onze medewerkers.
Ongeveer de helft van hen zijn bij ons in vaste dienst. Voor heel wat
anderen zijn wij een belangrijk tussenstation op hun loopbaanpad.

Project talentgedreven loopbanen
Ook in 2016 werken KWH en haar medewerkers verder aan ‘talent-gedreven loopbanen’, een project met
de steun van de Koning Boudewijnstichting. Bespreking
talentenprofielen, inspringen voor elkaar, herverdeling
en wisselen van taken, interne opleidingssessies, pionier
op vlak van de TMA-methodiek… Het is er allemaal en
moet van De Kringwinkel Hageland de plaats maken
waar jij moet zijn voor je ‘talent-gedreven loopbaan’.

Eind 2016 waren er 171 VTE aan het werk bij De Kringwinkel Hageland. Dat is een kleine stijging tov vorig jaar. De wijzigingen situeren
zich vooral bij de vrijwilligers.
In februari 2016 kwam plots het nieuws dat het Maatwerkdecreet
geschorst werd door de Raad van State. We schakelden vanaf april
dan ook terug over naar de oude Sociale Werkplaats regeling. Ook
dat is wendbaar zijn, zeker?
Onze grootste uitdaging zit hem altijd in uit de mensen halen wat er in
zit. De talenten van de medewerkers koppelen aan de noden van De
Kringwinkel Hageland. We weten dat als je mensen laat groeien als
medewerker, dan groeien ze ook als mens. Goede medewerkers zijn
goede vaders en goede moeders, goede buren én goede burgers.
Echte Hagelanders, toch?

Teambuilding Luminus
Dat reguliere en sociale economie van elkaar kunnen
leren werd duidelijk tijdens de teambuilding activiteit
van Luminus die bij De Kringwinkel Hageland doorging. Het werd een leerrijke en inspirerende dag voor
iedereen en is zeker voor herhaling vatbaar.

Aantal medewerkers in voltijds equivalenten (VTE) 31/12/2016

Vrijwilligersfeest
De provincie Vlaams-Brabant beloont vrijwilligersorganisaties met een financiële bijdrage en een vrijwilligersfeest. In 2016 ging dit feest door in De Kringwinkel Hageland. KWH werd ook zelf beloond voor haar
dagelijkse werking rond het inzetten en verbinden
van vrijwilligerstalenten. Wij ontvingen onze prijs uit
handen van gedeputeerde Monique Swinnen.

Uitvoerende medewerkers
Omkadering medewerkers
Artikel 60 medewerkers
Vrijwilligers + arbeidszorgmedewerkers
Andere medewerkers
Totaal

2015
68,68
28,62
38,36
23,53
9,20
168,39

2016
69,46
26,87
39,25
29,89
6,14
171,61

2016

MILIEU

Demowoning Tienen

Onze specialiteit is, zoals gezegd, werk maken van het milieu. Al onze
activiteiten staan in het teken van bescherming van ons leefmilieu.
Spullen hergebruiken is beter dan ze te recycleren. Is veel beter dan
nieuwe spullen maken met nieuwe grondstoffen. Energie besparen
door goede dakisolatie zorgt voor minder energie-armoede én voor
minder CO2 uitstoot. Zelfs klimaat-ontkenners moeten dat erkennen.
De Kringwinkel Hageland haalt op milieu-vlak heel mooie resultaten
in 2016. We zorgen voor 5,5 kg hergebruikte goederen per inwoner
en zitten daarmee op schema om in 2022 de 7 kg-norm te halen.
Onze Energiesnoeiers hebben weer meer dan 450 energiescans
uitgevoerd en 18 daken geïsoleerd.

Een demowoning leert hoe we ons huis kunnen renoveren tot een gezonde en veilige thuis. Verschillende
organisaties geven binnen dit project tips rond energiebesparingen en dit voor ieders portemonnee. De
energiesnoeiers van KWH waren projectpartner in
de demowoning te Tienen (opening: 21 september).
Zij gaven raad en demonstraties rond ‘dak- en vloerisolatie’.

Ondanks de muurperikelen in Tienen, trokken onze Kringwinkels
in Aarschot, Diest en Tienen weer ongeveer 170.000 betalende
klanten. Onze webwinkel www.kringshop.be kende een succesvolle
start in het voorjaar en De Kilomeet in Diest wist ook 6000 klanten
te overtuigen in zijn tweede werkingsjaar. Onze klanten weten ons
duidelijk wonen!
Ja, ook in dit feestjaar hebben we weer hard gewerkt aan het
Hagelandse milieu! We weten ondertussen dat we goed doen wat
we zelf doen. We hebben echter ondertussen ook geleerd dat het
nog beter is om samen te werken met anderen aan het milieu. Wat
we samen doen met anderen, doen we nog beter! Het zal u al
wel opgevallen zijn dat we de laatste jaren meer inzetten op zulke
samenwerking. We proberen kleine en grote partnerschappen aan te
gaan met verenigingen en initiatieven uit de streek met wie het klikt.
“Klikken” op het vlak van missie, waarden en doelstellingen dan.
Dat werkt het makkelijkste. En leidt naar betere resultaten voor onze
klanten. Wij geloven en sluiten graag aan bij klimaat-allianties en
klimaat-netwerken.

Hergebruikkampioen Hageland
Stad Diest is de 2de Hergebruikkampioen Hageland.
Haar inwoners schonken tijdens ‘de week van de
afvalvermindering 2016’ gemiddeld de meeste kilogram goederen per inwoner. Schepen van milieu Geert
Cluckers nam de hergebruiktrofee in ontvangst. Hij
prijkt sinds toen in het stadhuis. Proficiat!

En daar ligt ook de toekomst in 2017. Samen mee die circulaire
economie doen draaien. Kringlopen van grondstoffen helpen sluiten
in het Hageland. En minder CO2 de lucht in blazen. Er mee voor
zorgen dat ook met het menselijk kapitaal in de streek goed wordt
omgesprongen. We gaan ervoor!

Hergebruikresultaten ingezamelde kilo’s
aantal inwoners in ons werkgebied
aantal selectief ingezamelde kilo’s per inwoner
aantal kilo hergebruik per inwoner

2015
227 215
8,62
4,78

52% winkelverkoop
14% rest
34% recyclage

2016
227 215
10,66
5,50

Textielstraatcontainers in
Begijnendijk
We plaatsten, samen met Wereldmissiehulp en Oxfam
solidariteit, al textielstraatcontainers in Boutersem. In
oktober 2016 herhaalden we deze samenwerking in
Begijnendijk. Onze wens is om ook de volgende jaren
Hagelandse gemeenten te kunnen blijven overtuigen
van onze lokale kwaliteiten (oa lokaal hergebruik) als
integrale inzamelpartner voor textiel.

2016

PORTEMONNEE
De portemonnee van onze klanten is uiteraard altijd onze eerste zorg.
Niemand geeft graag meer geld uit dan nodig. We garanderen altijd
lage prijzen voor de basisproducten in onze winkels. Onze energiesnoeiers doen hetzelfde voor hun financieel zwakkere klanten. En
onze ophalingen van herbruikbare goederen zijn uiteraard ook altijd
gratis voor de Hagelanders!
De portemonnee van onze medewerkers is ook belangrijk. Het
hebben van een betaalde job is immers een belangrijk element om
niet in de armoede te verzeilen of er uit te geraken. We streven er
als maatwerkbedrijf altijd naar om zoveel mogelijk vaste jobs aan te
bieden. We zetten daarnaast hard in op het verhogen van de competenties van onze tijdelijke medewerkers. Zo stijgen hun kansen op de
arbeidsmarkt.
In 2016 hebben we extra goed op de portemonnee van De Kringwinkel
Hageland moeten letten. Door de gevolgen van de val van de “Muur”
heeft onze winkel in Tienen namelijk 20% omzetverlies geleden.
Dat kwam doordat we een paar weken helemaal waren gesloten.
Maar nog meer doordat we ongeveer 30% minder oppervlakte ter
beschikking hadden sindsdien. Zo groot was immers de werfzone die
we hebben moeten vrijmaken. Minder aanbod van meubelen in de
winkels is goed voor de helft van dit omzetverlies. Alle schadeposten
samen komen we toch al op bijna 200.000 euro in 2016. We hopen
dat de betrokken verzekeringsmaatschappijen eindelijk hun verantwoordelijkheid zullen nemen.
Het is door keihard werken en door de kosten zoveel mogelijk onder
controle te houden dat we met een positief resultaat kunnen afsluiten
in 2016.
En we weten dat een positief resultaat de beste garantie is voor onze
klanten dat we hen goed kunnen blijven bedienen in de toekomst.
En daar doen we het toch voor!

Vlaamse primeur:
www.kringshop.be

De Kringwinkel Hageland lanceert in 2016 als eerste
Kringwinkel in Vlaanderen een webshop. Deze online
Kringwinkel, met eenzelfde aanbod en dezelfde prijzen
als in de fysieke Kringwinkels, kwam er oa dankzij
een projectsubsidie van de provincie Vlaams-Brabant.
Gedeputeerde Marc Florquin opent ‘het 4de winkelpunt’ officieel op 26 april. KWH wilt via www.kringshop.be nog meer gerief aan de man/vrouw brengen
en zo redden van de afvalberg en werknemers nog
meer opleidingskansen bieden. Op langere termijn is
het de bedoeling zoveel mogelijk collega-kringwinkels
te overtuigen om mee te stappen in dit project.

Klantenkaart
Heb jij al een klantenkaart van De Kringwinkel Hageland? Ja? Goed zo! Zo niet, ze is sinds 2016 verkrijgbaar in onze 3 winkels. In Aarschot gaan we nog een
stap verder. Dankzij een samenwerking tussen KOMMARAF, OCMW/Stad Aarschot en KWH kunnen zij die
extra steun kunnen gebruiken via de klantenkaart
rekenen op extra korting in onze 3 winkels. Deze personen worden toe geleid via het OCMW van Aarschot.

Geconsolideerde resultatenrekening
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financieel & uitzonderlijk resultaat
Resultaatbestemming

2014
3 964 652
3 902 327
62 325
-104 985
-36 681

2015
4 303 493
4 083 182
220 311
-112 246
105 222

2016
4 384 105
4 228 819
155 286
-119 105
36 181

2014
338 623
334 187
303 671
440 428
297 299
1 714 208

2015
392 054
348 269
397 999
536 799
316 918
1 992 039

2016
378 146
300 960
397 180
571 387
301 209
1 948 882

Winkelomzet
Winkelomzet (Excl BTW)
Wit en bruin goed
Meubelen
Huisraad
Textiel
Vrije tijd/divers
Totale omzet

1 jaar De Kilomeet
De Kilomeet in Diest bestaat 1 jaar in 2016. Dit werd
uitgebreid gevierd met een feestje in het thema
‘DO IT YOURSELF’. Extra aanbod kilospullen, zelfgebakken cake en verse thee, een wall of fame van
upcycle projectjes van klanten, recycle demonstraties,
… Het was er allemaal.

Gratis ophaaldienst en info:
Tel. 016 82 45 55
Centrale diensten:
Walstraat 2
3300 Tienen
016 76 53 90

Bedankt!

info@kringwinkelhageland.be
www.kringwinkelhageland.be

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, de Koning
Boudewijnstichting, Unizo, VOKA, Oxfam Solidariteit, Wereld
Missiehulp, KOMMARAF, 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.

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:

V.u.: De Kringwinkel Hageland, Paul Stessens, Walstraat 2, 3300 Tienen

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.’

1996-2016

DE KRINGWINKEL HAGELAND BESTAAT 20 JAAR
In juni, juli en augustus houden we 3 grote klantenfeesten in onze winkel te Aarschot, Diest en Tienen. Randanimatie, een groot aanbod, een gemoedelijk contact tussen medewerkers en klanten... Het is er allemaal.
In september sluiten we de festiviteiten in onze winkels met 20% korting op ‘dag van de klant’. Ook de
volgende jaren wil De Kringwinkel Hageland verder inzetten op klant-gericht en klant-gestuurd ondernemen omdat
elke koper/gever dit verdient en zij KWH mee maken tot wat de organisatie vandaag, na 20 gelukkige jaren,
is en in de toekomst zal zijn.

2 OKTOBER 2016
OPENBEDRIJVENDAG

Tijdens de openbedrijvendag worden de deuren van de productieateliers in de Walstraat te
Tienen wagenwijd opengezet. Iedereen wordt een unieke blik achter de schermen gegund,
er wordt ook een pop-up kringwinkel voor 1 dag geopend. De dag start met een VIP ontbijt en
een rondleiding voor onze professionele partners. Dank je wel aan iedereen die ons (die dag)
bezocht! Dank je wel aan onze medewerkers die hun beste beentje voorzetten, of samengevat
dank je wel aan iedereen die De Kringwinkel Hageland (onder)steunt!

