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ONDERTUSSEN IN DE KRINGWINKEL HAGELAND
2017 was alweer een opmerkelijk jaar voor De Kringwinkel Hageland. Zo merkten we wederom  
dat wanneer je met de juiste partners aan goede dingen werkt heel wat magische momentjes kunnen 
ontstaan in het Hageland. Dit ook mede dankzij de inzet van de talenten van mensen die vandaag op  
de pechstrook staan. We loodsen u met dit jaarverslag graag door deze toonaangevende gebeurtenissen 
op het snijpunt van mens-milieu-portemonnee en door onze belangrijkste cijfers. Veel leesplezier.

OPENING GEEFPUNT WALSTRAAT
Gevers uit Tienen en omstreken lossen nu ook 
makkelijk goederen aan het extra geefpunt op  
de Walstraat. Een ruime parking en hulp van 
onze poortwachters zijn aanwezig.

GROENE PLUIM
GROEN Tienen reikt elk jaar de groene 
pluim uit. Op 27 januari ontvangt  
De Kringwinkel Hageland deze erkenning 
voor haar verdiensten op sociaal en 
ecologisch vlak in het feestjaar 2016  
en in de 19 jaren voordien. 

TIENS TALENT INNOVEERT
De Kringwinkel Hageland neemt deel aan Tiens 
Talent Innoveert van VLAJO. Laatstejaars uit 
verschillende middelbare scholen uit de regio 
buigen zich over de vraag hoe De Kringwinkel 
zich interessant kan maken als werkgever naar 
jongeren toe. Het werd een leerrijke tweedaagse 
met tal van interessante tips als resultaat.

RETRODAG
4450 klanten gaan samen met ons terug 
naar de tijd van toen. De retrodag werd 
zowel in De Kringwinkels te Aarschot,  
Diest, Tienen als online op www.kringshop.be  
en www.uwkringding.be één groot succes.

http://www.kringshop.be
http://www.uwkringding.be
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DAG VAN DE GEVER
Zonder gevers geen Kringwinkel, hoogtijd dus  
om de rode loper uit te rollen en iedereen hartelijk 
te bedanken voor de geschonken herbruikbare 
goederen. Op 6 mei ontvangt iedere gever een 
lekker Hagelands fruitcadeautje en kortingsbonnen. 
Bekende Vlamingen geven het voorbeeld.

DEMOWONING
Een demowoning opgesteld in Kringwinkel Diest 
leert ons en onze bezoekers hoe we onze (t)huis 
energiebewust en gezond houden. Een initiatief 
van de gemeente Diest i.s.m. het OCMW,  
Diest Uitbreiding, De Kringwinkel Hageland, 
Dubo, IGO en Logo Oost-Brabant en met steun 
van de provincie Vlaams-Brabant.

FIETSSALON TIENEN
De Klimaatalliantie Tienen organiseert  
het fietssalon. Samen met de inwoners 
werken zij aan een duurzaam Tienen.  
De Kringwinkel Hageland is lid en neemt 
deel aan het allereerste fietssalon van 
Tienen.

1 JAAR KRINGSHOP.BE
Na 1 jaar online breiden we het aanbod van  
de webshop kringshop.be uit met ‘grote stukken’. 
Een aanbod elektro en fietsen wordt toegevoegd.

PERSONEELSFEEST
Elk jaar organiseert KWH een feest voor 
al haar medewerkers als bedanking 
voor hun dagelijkse inzet. Tijdens deze 
personeelsdag zetten we samen de neuzen 
in dezelfde richting.
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LANCERING KLIMAATNETWERK
Samen met de provincie Vlaams-Brabant, IGO  
DIV, PajoPower en 3WPlus wordt het klimaat-
netwerk opgericht. Eerste actie: de organisatie 
van groepsaankopen zonnepanelen en isolatie. 
Doel is oa het mee klimaatneutraal maken 
van de provincie tegen 2040. Ook in 2018 
en 2019 rolt De Kringwinkel Hageland de 
groepsaankopen en het klimaatnetwerk verder  
uit in het Hageland.

KLIMAATMOBIEL REDUCEERT 
ENERGIEARMOEDE VANAF 2018
Dankzij steun van het Europees programma  
voor plattelandsontwikkeling LEADER Hageland+ 
zal De Klimaatmobiel vanaf 2018 door het 
Hageland rijden met als doel energiebesparende 
maatregelen te promoten. Tijdens infomomenten 
worden bezoekers ook geïntroduceerd in de 
wereld van het benoveren door gediplomeerde, 
enthousiaste benovatiecoaches.   

EEN GOED RAPPORT
Vanaf juli 2017 voert onafhankelijk markt-
onderzoekbureau MARK RESEARCH telefonische 
klantenenquêtes uit bij onze ophaalklanten.  
De diensten telefonie en onthaal en logistiek  
van De Kringwinkel Hageland behalen een goed 
rapport. 90% van alle ondervraagden uiten zich 
positief over KWH. 99% raadt KWH aan als 
inzamelaar van herbruikbare goederen. 

CULTUUR(Z)AMER
De Kringwinkel Hageland organiseerde  
samen met D’Oranje Giraffen en Stad Diest  
al tal van Repair Cafés in CC Diest. Zo ook op  
24 september tijdens Cultuur(Z)Amer. Het werd 
een leuke zondagnamiddag waar cultuur en 
duurzaamheid elkaar ontmoeten in de vorm  
van een Repair Café, een Superswitch event, 
een platenbeurs en retromarkt. 



OK
TO

BE
R

 N
OV

EM
BE

R
REPAINT
Het RePaint project wilt herbruikbare verf nieuw 
leven geven. Parkwachters van verschillende 
Ecowerf recyclageparken uit de regio verzamelen 
verf op waterbasis en wanneer nog herbruikbaar 
wordt deze aangeboden in De Kringwinkels  
regio Leuven en Hageland. Een project met de 
steun van OVAM.

DAG VAN DE KRINGWINKEL
Tijdens onze feestelijke opendeurdag 
snuisteren winkelbezoekers tussen een groot 
aanbod, originele hebbedingen en unieke 
stukken. We klinken samen met onze klanten 
op alweer een succesvol jaar. 

KICK-OFF WERKEN  
IN DE KRING 2.0
Op 23 oktober lanceren we definitief ons 
Innovatieve Arbeids-Organisatie-project  
“Werken in De Kring 2.0”. We passen  
onze structuur aan om dicht bij onze klanten  
te staan én onze medewerkers te laten groeien.

OPENING KRINGWINKEL TIENEN
Na maanden verbouwen en opfrissen is  
het 27 november eindelijk zover. De nieuwe 
Kringwinkel te Tienen opent haar deuren in  
de Minderbroedersstraat 33. De feestelijke 
opening is een gigantisch succes. Iedereen is 
enthousiast over het nieuwe, ruime, lichte pand  
in centrum Tienen.
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DE KRINGWINKEL HAGELAND IN CIJFERS

 5,56 kg hergebruik/inwoner
2016 = 5,50 kg

180 676 kopers
2016 = 175 723 kopers

 3 598 313 gegeven kilo’s
2016 = 3 607 868 kg

Resultaat 2017 = 76 088,90€
2016 = 36 180,99€

79 Uitvoerende medewerkers

in VTE

70,1

80 Vrijwilligers + arbeidszorgmedewerkers 34,4

32 Artikel 60 medewerkers 31,5

28 Omkaderingsmedewerkers 27

19 Andere medewerkers 11,8

380 269

753 736

316 214

632 910

TOTAAL WINKELOMZET

2 083 129

ELEKTRO & FIETSEN

HUISRAAD

MEUBELEN

TEXTIEL

in VTE

69,5

29,9

39,2

26,9

6,1

2017 2016

171,6174,8

2016 = 1 948 882



417  energiescans 15 sociale isolatieprojecten
2016 = 18

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.kringshop.be  
www.uwkringding.be

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

100 getekende contracten 
isolatie of plaatsing zonnepanelen 

via groepsaankopen

www.facebook.com/kringwinkelhageland
twitter.com/KringwHageland  
of @KringwHageland
www.pinterest.com/KWHageland/
www.instagram.com/de.kringwinkel.hageland/

Winkels

Amerstraat 17 
3200 Aarschot 
Tel. 016 57 25 45

Nijverheidslaan 33a 
3290 Diest 
Tel. 013 55 66 07

Minderbroedersstraat 33 
3300 Tienen 
Tel. 016 82 46 91

Energiesnoeiers 
Tel. 016 76 53 90

2016 = 450

http://www.kringshop.be
https://twitter.com/KringwHageland

