
ACTIVITEITEN- 
VERSLAG ‘16

Een woordje uitleg over hoe De Kringwinkel Meetjesland vzw de doelstellingen realiseerde in 2016

“Ik geef om  
De Kringwinkel  
want De Kringwinkel 
geeft om mij.  
Hier heb ik het 
gevoel dat mijn 
tewerkstelling een 
pluspunt is voor 
allebei.”

Michiel, Kringwinkel Maldegem

Meetjesland
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VOORWOORD

2016 laat met heel wat aanslagen, ook bij ons, een bittere nasmaak. 
Ook onze eigen medewerkers, ondertussen 7 nationaliteiten, 
zien dit met angst en verbijstering gebeuren. 
Veerkracht en optimisme overwonnen echter de angst. 

We bereikten, na twee jaar overtuigingswerk, 
een belangrijk resultaat voor onze organisatie. 
In al onze gemeenten kwamen straatcontainers te staan 
voor de inzameling van textielwaren. 
De daling van onze inzameling in 2014,
veroorzaakt door het massaal verschijnen
van straatcontainers in het Meetjesland is gekeerd.
We nemen, samen met de private sector,
onze rol op in die markt, en we zien het lokaal hergebruik  
van producten stijgen tot 5,9 kg per inwoner.

Om de driedubbele missie
- milieu, sociale tewerkstelling en de sociale doelstellingen -
te kunnen blijven realiseren is het verder uitbouwen
van ons sociaal tewerkstellingsproject noodzakelijk.

Het vergt Vlaams vertrouwen in de Kringwinkelsector,
die een publieke dienstverlening in Vlaanderen organiseert,
en de politieke wil om verder te investeren in Maatwerk. 

We blijven ons hiervoor inzetten!
 

Willy De Clerck
Voorzitter
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ONZE WAARDEN
Onze visie zetten we om in de praktijk met een strategie 
waarin een aantal kernwaarden centraal staan. Binnen onze 
organisatie bieden we zekerheid aan een heterogene groep 
van medewerkers, die respect hebben voor elkaar én voor 
de klant en hergebruik hoog in het vaandel dragen. Staf, 
omkadering en doelgroepmedewerkers werken actief en 
als een hecht team aan kwaliteit op elk niveau binnen de 
organisatie waarbij we – onder meer door innovatie niet uit 
de weg te gaan – een duurzame groei willen verwezenlijken.

ONZE VISIE
We realiseren onze doelstelling met de 
hulp van een duidelijke visie:

SAMEN STERK We zoeken 
samenwerkingen om onze doelstellingen 
optimaal te kunnen realiseren.

KWALITEIT We streven naar kwaliteit 
binnen de organisatie, in onze 
communicatie en van onze producten en 
diensten. 

BETROKKENHEID We zijn betrokken en 
betrekken medewerkers, partners en 
klanten bij onze werking. 

INNOVATIE We treden de toekomst 
met open blik tegemoet en zien 
organisatiegerichte en productgerichte 
innovatie als belangrijke motor voor 
groei en verdieping. 

DUURZAAM ONDERNEMEN We streven 
continu en overal naar meerwaarde 
op niveau van sociale, economische en 
ecologische doelstellingen.

ONZE MISSIE
Bij De Kringwinkel Meetjesland vzw draait alles om 
drie krachtige, maatschappelijke doelstellingen:

WERK Wij willen met onze projecten in eigen regio 
werk en bijgevolg toekomstperspectieven geven 
aan mensen die, om welke reden dan ook, minder 
kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt. 

MILIEU Wij willen met onze activiteiten in eigen 
regio bijdragen tot een beter milieu. Enerzijds 
verkleinen we de afvalberg door herbruikbare 
spullen een tweede leven te geven in onze winkels. 
Anderzijds willen we met ons fietsproject ook op het 
vlak van mobiliteit aan het milieu werken in het 
Meetjesland. 

SOCIAAL We bieden kwaliteitsvolle producten tegen 
een zachte prijs voor een breed publiek, ook voor 
mensen met een beperkt budget. Een belangrijke 
sociale doelstelling die we ook met ons nieuw 
fietsproject willen realiseren: betaalbare mobiliteit 
voor iedereen.
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EN DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN?
Tijdens de strategiedag in 2015 formuleerden we een aantal  
concrete en meetbare strategische doelen voor de periode 2016-2018.  
We geven graag een tussentijdse stand van zaken.

++

DUURZAME BETAALDE TEWERKSTELLING
Doel 2018 3 extra VTE (zonder maatwerksubsidies)
Eind 2016 1 extra VTE: polyvalent winkelmedewerker

INTEGRATIE VAN KANSENGROEPEN
Doel 2018 3 doorstroomstages
Eind 2016 1 interne doorstroomstage gerealiseerd

Doel 2018 Verzuimpercentage van 11,4% naar 10,5%
Eind 2016  Verzuimpercentage van 11,3%

HOGERE INZETBAARHEID VAN MEDEWERKERS
Doel 2018 Min. 1 POP-gesprek per jaar met    
 doelgroepmedewerkers, introductie    
 competentiematrixen
Eind 2016 Alle werknemers kregen 1 POP-gesprek.  
 De competentiematrixen zijn in opmaak en  
 worden in 2017 geïmplementeerd. 

MEER INZAMELING
Doel 2018 Producthergebruik van 6,5 kg per inwoner, 
 hergebruikpercentage van 50%,  
 hogere inzamelcijfers
Eind 2016 stijging van 47 naar 62 textielcontainers 
 in het Meetjesland, producthergebruik van 5,9 kg 
 per inwoner, hergebruikpercentage van 51%

WERK
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MILIEU

MEER VERKOOP
Doel 2018 850 m² extra verkoopruimte
Eind 2016 424 m² extra werd al gerealiseerd

Doel 2018 stijging van het kwaliteitsimago (audits)
Eind 2016 3 van de 5 winkels in nationale top 20  
 (op 135 winkels)

GROTERE BEKENDHEID
Doel 2018 meer mensen kennen ons en bezoeken onze winkels
Eind 2016 aantal klanten blijft stijgen, uit onderzoek van de
 postcodes blijkt dat we met de nieuwe winkel in 
 Zomergem heel wat nieuwe klanten aantrekken.  
 Ook met onze actiedagen blijven we daarin slagen. 

INNOVATIEF VERKOOPKANAAL
Doel 2018 Min. 1 extra verkoopkanaal in de praktijk getest
Eind 2016 We zijn lid van de online veilingsite uwkringding.be

DALING ENERGIE- EN WATERVERBRUIK
Doel 2018 Daling met 10%
Eind 2016 Voorbereiding relighting Aalter.  
 Sinds 2016 onafhankelijk van Ecopower maar we 
 blijven verbonden met de installaties en hopen binnen 
 een paar jaar te kunnen aansluiten op het Eeklose
 warmtenet. 
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SOCIAAL

BETAALBARE EN KWALITEITSVOLLE  
TWEEDEHANDSWINKELS
Doel 2018 Benchmarking bevestigt onze positie  
 van goedkope Kringwinkel
Eind 2016 Bij de benchmarking blijven we net onder de   
 gemiddelde sectorprijzen

DE MEDEWERKER ALS  
VOLWAARDIGE INTERNE STAKEHOLDER
Doel 2018 Een betere score bij de interne tevredenheidsenquête
Eind 2016 wordt opnieuw afgenomen in 2017
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PARTNERS

Gemeente
Sint-Laureins

En ook deze partners  
helpen ons bij de verdere uitbouw  
van onze activiteiten

Tijdens de eerste Dag van De Gever 
kwam de burgemeester van Zomergem 
een handje toesteken.  
Een leuke blijk van steun. 

De Kringwinkel Meetjesland vzw is 
actief in 8 Meetjeslandse gemeenten 
en in Stad Eeklo. De steun van de 
lokale besturen (stad, gemeente en 
OCMW) is broodnodig om onze 
maatschappelijke rol te kunnen 
opnemen: jobkansen bieden, de 
afvalberg verkleinen en zorgen voor 
betaalbare tweedehandswinkels. 

Maldegem

Knesselare

Aalter

Zomergem

Waarschoot

Eeklo
Kaprijke

Sint-Laureins

Assenede
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DE KRINGWINKELS

EEKLO ASSENEDEAALTER

MALDEGEM ZOMERGEM

meubelenhuisraad fietsen elektro muziek kleding speelgoed boeken

Op zoek naar een leuk jasje, een zalige zetel of een goed boek? In de 
Meetjeslandse Kringwinkels vind je het allemaal voor een zacht prijsje.  
De Kringwinkel is er voor iedereen, van de budgetkoper tot de fashionista.  
En hoe meer mensen komen Kringwinkelen, hoe beter we onze doelstellingen 
realiseren. Op naar een kleinere afvalberg en nog meer werkervaringskansen…
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DE OMZET
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1.079.913 554.066 93.379 168.300 249.561 14.607

1.191.295 524.935 97.097 185.098 251.390 132.775

1.253.321 572.132 100.166 192.813 253.450 134.760
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INZETTEN OP TEXTIEL

Textiel is het Kringwinkel-product bij uitstek: het verkoopt goed (wat dacht je van 
één derde van de totale omzet), het vindt makkelijk de weg naar De Kringwinkel 
(iedereen houdt wel eens grote schoonmaak in de kleerkast), het creëert veel en 
laagdrempelig werk (om textiel te sorteren hoef je bijvoorbeeld nog niet perfect 
Nederlands te spreken) en het zorgt ervoor dat een bredere doelgroep ons 
winkelaanbod leert kennen (klanten komen voor kledij maar kopen ook andere 
spullen). Reden genoeg voor De Kringwinkel om alles uit de kast te halen en van 
textielinzameling een prioriteit te maken. Zo hebben we in 2016 heel wat nieuwe 
textielcontainers geplaatst in het Meetjeslandse straatbeeld. We zorgen voor een 
optimale spreiding zodat alle inwoners hun oude kledij heel gemakkelijk een 
nieuw leven kunnen geven. 

Overzicht textielcontainers eind 2016

Maldegem

Knesselare

Aalter

Zomergem

Waarschoot

Eeklo Kaprijke

Sint-Laureins

Assenede
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DE KRINGWINKEL IN BEELD

De eerste Ladies Night in De Kringwinkel in Zomergem lokte veel volk

Met de glimlach achter de schermen

We investeren in opleiding. Hier volgt een team een 
workshop rond betere samenwerking.

Voor elk wat wils in De Kringwinkel

Het belang van betrokkenheid. Tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie bespreken we de resultaten met alle medewerkers
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Verenigingen en scholen zijn van harte welkom  
voor een rondleiding

Comedian Henk Rijckaert komt graag snuisteren  
in onze boekenafdeling

Themaverkopen blijven het goed doen

Fier op ons nieuw label voor spullen uit de jaren stillekes

Deze mensen heten je welkom in De Kringwinkel  
in Maldegem
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ONZE INZAMELKANALEN 

10

GRATIS OPHAALDIENST
Onze ophaalteams halen alles wat nog herbruikbaar 
is gratis bij jou thuis op. Spullen in de weg staan die 
nog een tweede leven aankunnen? Bel 09 377 77 74 
of regel je gratis ophaling via www.kwmeetjesland.be 

BRENGPUNTEN
Aan elk van onze vijf Kringwinkels vind je een 
brengpunt, waar iedereen terechtkan met herbruikbare 
spullen. Tijdens de openingsuren gewoon even bellen 
aan de poort en onze medewerkers ontvangen uw 
materiaal, hoe klein ook, met de glimlach. 

TEXTIELCONTAINERS
Alle textielcontainers worden meermaals per week 
leeggemaakt. De textielcontainers in jouw buurt 
vind je op www.kwmeetjesland.be

5,9 kg… zoveel spullen redt de gemiddelde Meetjeslander per jaar van 
de afvalberg door te schenken aan De Kringwinkel. Bedankt! Met onze vijf 
inzamelkanalen blijven wij ons dagelijks inzetten om je het schenken van spullen 
zo eenvoudig mogelijk te maken. 

293.961 KG

706.980 KG

182.389 KG



15 

OP HET RECYCLAGEPARK
Het recyclagepark is de plek bij uitstek waar 
perfect bruikbare spullen op de afvalberg 
belanden. Zonde! Dankzij een goede 
samenwerking met de Meetjeslandse parkwachters 
proberen we dit zoveel mogelijk te vermijden. 

HUIS-AAN-HUIS
In elke gemeente/stad van ons werkingsgebied 
organiseren we tweemaal per jaar een huis-aan-
huisinzameling van textiel. Alle inwoners krijgen een 
oranje zak toegestuurd die ze op de afgesproken dag 
aan de openbare weg kunnen plaatsen. De data zijn ook 
te vinden op de ophaalkalender van IVM.

* Het hergebruik geeft het aantal kilogram aan dat effectief in de winkel verkocht wordt. Ondanks de goede 
controle door onze medewerkers kunnen we er niet omheen dat ook heel wat afval bij ons terechtkomt. Uiteraard 
zijn sorteren en recycleren hier heel belangrijk, alles verloopt zo ecologisch mogelijk.

5,9 KG / INWONER
BEDANKT

37.449 KG

124.960 KG

In totaal zamelden we in 2016 1.345.739 kg in,  
waarvan 51% hergebruik*. Dit betekent dat we flirten  

met de OVAM-doelstelling van 7kg tegen 2020.  
Volgend jaar hopen we 1.425.202 kg in te zamelen.



16 

ONZE MEDEWERKERS

Bij De Kringwinkel Meetjesland vzw 
maken we werk van het milieu, en 
dat mag je ook letterlijk nemen. De 
ingezamelde spullen leggen een 
hele weg af voor ze effectief in De 
Kringwinkel terechtkomen. Doordat 
onze activiteiten zo arbeidsintensief 
zijn, slagen wij erin heel wat 
arbeidsplaatsen te creëren. 

Naast de reguliere tewerkstelling 
voor staf en omkadering bieden 
wij vanuit onze erkenning als 
maatwerkbedrijf een job aan 
mensen met minder kansen op de 
gewone arbeidsmarkt. We werken 
samen met OCMW-besturen voor 
personen met het artikel 60-statuut 
en bieden werkervaringskansen 
aan mensen in een traject van 
arbeidszorg en aan jongeren die 
een brugproject volgen. Kiezen 
voor De Kringwinkel is dus niet enkel 
producten maar ook mensen nieuwe 
kansen geven. 
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BETROKKEN DANKZIJ 
PLANNINGSBORD
In 2015 deed De Kringwinkel Meetjesland vzw 
onderzoek naar de tevredenheid van haar 
medewerkers. De vraag naar meer betrokkenheid en 
meer inspraak bij de operationele werking kwam naar 
boven. Planningsborden op elke afdeling bleken het 
geschikte antwoord. 

Het planningsbord is een eenvoudig en transparant 
instrument waarop naast de dagelijkse planning ook 
alle info over acties, resultaten en andere nieuwtjes te 
vinden zijn. 

De borden dagen medewerkers uit om actief deel 
te nemen aan het planningsmoment. Iedereen kan 
voorstellen doen en taakverantwoordelijkheid wordt 
gestimuleerd. 
De volgende stap is het ontwikkelen van teammatrixen: 
competentiematrixen op teamniveau waarbij enerzijds 
de taken worden weergegeven en anderzijds een 
inschatting van de taakvolwassenheid van elke 
medewerker. Die moeten de teamontwikkeling en de 
inzetbaarheid van medewerkers blijvend verhogen en 
vormen de perfecte aanvulling voor het planningsbord.

Vaste medewerkers maatwerk     

Omkadering

Extra medewerkers

Artikel 60

Arbeidszorg

Brugprojecten

Voltijdse equivalenten (VTE)

29,00

29,00

29,00

14,00

11,20

10,72

10,20

5,00

5,00

5,00
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11,81

11,31
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MEDEWERKERS  
AAN HET WOORD

“Ik geef om De Kringwinkel omdat ik hier de kans kreeg 
die geen enkel ander bedrijf me gaf. Ik greep die met beide 
handen én met de glimlach. Vandaag ben ik al 10 jaar fier op 
mijn droomjob als verkoopster.  Wat een geluk dat leeftijd en 
diploma in De Kringwinkel niet meetellen.”

Miren, winkel Eeklo

“Ik geef om De Kringwinkel 
omdat De Kringwinkel anders 
is dan andere winkels. Er valt 
hier altijd iets te beleven.  
En wat is er nu leuker dan 
spullen die binnenkomen mooi 
te presenteren en zo mensen 
blij te maken.”

Evi, Kringwinkel Zomergem
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“Ik geef om De Kringwinkel 
omdat iedereen zegt dat ik 
erover praat alsof het mijn 
winkel is. Dat zal dan wel 
waar zijn zeker?”

Jeanine, Kringwinkel Zomergem

19 

“Ik geef om De Kringwinkel 
omdat ik hier elke dag werk met 
toffe, vriendelijke en behulpzame 
collega’s. En omdat ik met plezier 
thuis vertrek.”

Jeanne, Kringwinkel Aalter

“Ik geef om De Kringwinkel  
omdat hier tenminste gekeken 
wordt naar wie ik ben en  
wat ik aankan.”

 Tanguy, Sorteerafdeling Eeklo
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“Ik geef om de Kringwinkel omdat 
ik hou van de vele sociale contacten 
die mij bovendien doen groeien als 
mens.”

Halima, Kringwinkel Aalter

“Ik geef om de Kringwinkel omdat 
het voor mij fantastisch is om mee 
te helpen aan het schenken van een 
nieuw leven aan oude spullen met 
een boeiend verhaal.”

Malika, Kringwinkel Aalter

“Ik geef om de Kringwinkel omdat de 
Kringwinkel mij een kans heeft gegeven om 
te werken met hart en ziel. Ik voel mij als 
een stukje nostalgie dat een nieuwe thuis 
heeft gevonden.” Chantal, Kringwinkel Aalter
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VOORUITBLIK

EEN BLIK VOORUIT

De laatste jaren evolueerde De Kringwinkel Meetjesland 
vzw tot een zeer performante organisatie die haar 
begeleidingstaken en milieudoelstellingen zeer goed 
op elkaar wist af te stemmen. We blijven volgens 
recente cijfers behoren tot de meest budgetvriendelijke 
Kringwinkels in Vlaanderen, kansengroepen kunnen bij 
ons tegen lage prijzen kwaliteitsvolle spullen kopen. Die 
weg willen we, samen met de staf, omkadering en alle 
medewerkers, verder blijven inslaan. Maar daarvoor is 
uiteraard ook in 2017 actie nodig:

• We werven extra medewerkers aan om onze 
operationele werking te ondersteunen.

• We gaan verder met de digitalisering van onze 
werking (kassa, registratie inzameling) en 
ontwikkelen onze IT-systemen met het oog op 
een correcte en snelle rapportering naar al onze 
stakeholders. 

• We blijven winkel- en inzamelpunten uitbouwen 
om het positieve resultaat van de voorbije jaren te 
bestendigen.

• Ecologie blijft als een rode draad doorheen onze 
organisatie lopen en we willen ook onze gebouwen 
energiezuiniger maken. Zo plannen we onder meer 
een relighting in Aalter.

• Automatisering textielsortering: in de zoektocht 
naar efficiëntie beslisten we ook om de 
textielsorteerafdeling te automatiseren. We zijn blij 
met meer instroom, maar dat betekent ook meer 
werk. En binnen het maatwerkdecreet lijken niet 
onmiddellijk extra plaatsen gecreëerd te worden. De 
automatisering moet ons toelaten meer hergebruik 
te realiseren uit het ingezamelde textiel.

Met het vertrouwen van onze medewerkers, onze 
klanten, onze gevers en al onze stakeholders 
geloven we in een verdere groei van De Kringwinkel 
Meetjesland vzw. Ook in 2017 stellen we alles in het 
werk om onze slogan ‘Wie kringt, die wint’ dagdagelijks 
in de praktijk om te zetten. 
Wordt vervolgd!

Ronny Vandeputte, Afgevaardigd Bestuurder
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Schrijf hier je eigen notities.
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• De medewerker wint… want als 
maatwerkbedrijf geven wij werk aan 
mensen met minder kansen op de 
gewone arbeidsmarkt.

• En de gever wint… want wie zijn 
spullen aan ons schenkt, krijgt in ruil 
een goed gevoel. 

 Bedankt!

• Het milieu wint… want  
De Kringwinkel redt lokaal spullen 
van de afvalberg door hen een 
tweede leven te geven.

• De koper wint… want hij kan unieke 
spullen op de kop tikken, en dat 
voor weinig geld.

WIE KRINGT, DIE WINT
Wie kringt, die wint. Het is niet toevallig de slogan van 
De Kringwinkel. Het verhaal erachter is eigenlijk heel 
eenvoudig. Bij De Kringwinkel zit de winst waar die 
moet zitten. Bij ons wint iedereen.

www.kwmeetjesland.be
T 09 377 77 74
E info@kwmeetjesland.be

De Kringwinkel Meetjesland vzw
Slachthuisstraat 2b
9900 Eeklo
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