Het verhaal achter 20 jaar
ecologisch en sociaal ondernemen in het Meetjesland.
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Beste lezer,
Onze organisatie, De Kringwinkel Meetjesland vzw, viert
dit jaar haar twintigste verjaardag. Ondertussen is het al
meer dan 22 jaar geleden dat de eerste stappen gezet werden naar de oprichting van wat toen nog kringloopcentrum
Meetjesland heette. De initiële haalbaarheidsstudies werden uitgewerkt op initiatief van de toenmalige Kaprijkse
OCMW-voorzitter Nadine Vandenbossche met medewerking van de Brugse collega’s en de toenmalige koepel KVK.
Het doel: de afvalberg verkleinen door via sociale tewerkstelling herbruikbare goederen in te zamelen en te verwerken tot kwaliteitsvolle spullen die in onze winkels voor een
democratische prijs worden aangeboden. Werk maken van
het milieu dus. De toen in het Meetjesland beschikbare Europese middelen (EFRO) en de inzet van vijf Meetjeslandse gemeenten leidden tot de geboorte van een kringloopcentrum
in het Meetjesland.
Na het officiële startschot van de eerste Kringloopwinkel,
ging het goed vooruit. Al heel snel (2003!) resulteerde de
dynamische en ondernemende stijl van de organisatie in niet
minder dan vier winkels die het uitgestrekte werkingsgebied
bedienden. Toen onze organisatie in 2004 de mogelijkheid
kreeg om sociale werkplaats te worden, ging ze op een nog
sterker elan verder. Nu creëerden we duurzame (vaste) tewerkstelling voor kansengroepen die het bijzonder moeilijk
hadden op de arbeidsmarkt. De twaalf vacatures die op 1
januari 2004 open kwamen, waren op één dag ingevuld.
De nood aan sociale tewerkstellingskansen in het Meetjesland bleek duidelijk groot.

We werkten hard om onze winkels en ophaaldienst steeds
beter, professioneler en klantvriendelijker te maken en zo
een plaats in het hart van alle Meetjeslanders te veroveren.
In 2013 zetten we de eerste stappen naar een professioneler
fietsatelier, wat leidde tot de geboorte van Viva Velo: een
spin-off van het fietsatelier die zich richt op de verhuur, het
onderhoud en het herstel van fietsen. Onze fietsenmakers,
die per jaar een 500-tal opgehaalde fietsen herstelden tot
kringloopfietsen, monteerden zelf de eerste 120 nieuwe fietsen voor verhuur. Dit jaar neemt de verhuurdienst ook de
eerste elektrische fietsen in gebruik.
Om maar te zeggen dat er binnen onze organisatie gelukkig nog steeds een gezonde dynamiek heerst. Meer dan 60
vaste werknemers zorgen vandaag op onze vijf locaties voor
het realiseren van bijna 7 kg hergebruik per inwoner per
jaar.
In deze bedrijfsbrochure vertellen we onze verschillende verhalen. We willen je graag tonen hoe we het de voorbije 20
jaar hebben aangepakt en hoe, waar en voor wie we het
verschil gemaakt hebben.
Het is ook onze manier om alle partners te bedanken voor
het geloof in de organisatie en voor de jarenlange steun.
Samen met het team dat de organisatie gemaakt heeft tot het
succesverhaal van vandaag, hopen we op verdere steun in
de toekomst.
Wij zullen er alles aan doen om jullie vertrouwen te blijven
verdienen,
Willy De Clerck,
Voorzitter
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BEDRIJFSGESCHIEDENIS
Ere wie ere toekomt. Daarom beginnen we onze geschiedenisles met een
grote dankjewel aan Mevr. Nadine Van den Bossche. Als voorzitter van het
OCMW van Kaprijke stond zij eind jaren 90 vol overtuiging aan de wieg
van De Kringwinkel Meetjesland vzw. Zij nam het initiatief voor het opstellen
en financieren van de haalbaarheidsstudie. Die werd in 1997 voor het eerst
voorgesteld, in 1998 kwam de eerste Raad van Bestuur samen en in 1999
werden de oprichtingsstatuten gepubliceerd. 20 jaar later staat Mevr. Van den
Bossche nog steeds volledig achter het verhaal van De Kringwinkel: “De resultaten van het
kringloopcentrum overtreffen na 20 jaar overduidelijk de verwachtingen en doelstellingen
die wij met de haalbaarheidsstudie in 1998 hebben neergeschreven. En zelfs veel meer dan
dat. Resultaten die duidelijk te danken zijn aan alle medewerkers, vroeger en nu. Ik kan De
Kringwinkel enkel maar een heel dikke proficiat wensen en ben heel trots op jullie.”

1999 Kringloopcentrum
Meetjesland is klaar
om de Meetjeslander te
leren kringlopen. Een
donker magazijn langs de
Tieltsesteenweg in Eeklo
vormt de eerste winkel.
Mensen in art. 60-statuut
vinden hier een zinvolle
dagtaak.

2002 Een nieuwe telg in
Maldegem. Tezelfdertijd
bundelen de Vlaamse
kringloopcentra de krachten
en ontstaat een eigen merk.
Ons concept krijgt een nieuwe
naam: De Kringwinkel. Wij
worden De Kringwinkel
Meetjesland vzw.

2004 Blij met de erkenning
als sociale werkplaats. We
geven vast werk aan 12
VTE, langdurig werklozen
uit eigen regio met een
afstand tot de gewone
arbeidsmarkt.

Nadine Van den Bossche

2011 We geven nu ook
werk en begeleiding op
maat aan mensen in een
traject van arbeidszorg en
brugprojecten.

2009 We verhuizen
onze winkel in Eeklo
naar een eigen gebouw,
goed voor 1000 m²
Kringwinkelplezier.
2003 Met De Kringwinkel
in Aalter vergroten we ons
speelterrein.

2001 De kringloopfamilie
breidt uit met een winkel in
Assenede.

1999
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2004

2009

2015 Dankzij onze
textielcontainers zorgen
we voor nog meer lokaal
hergebruik van textiel. Met
een Kringwinkel-boetiek
langs de Grote Baan in
Zomergem boren we een
nieuwe doelgroep aan.

2014 Het startschot voor
Viva Velo. De expertise
in het fietsatelier en de
logistieke capaciteit stellen
ons in staat om ook op het
vlak van mobiliteit aan het
milieu te werken.

2018 Start ESF-Project
Anders Organiseren.
Betrokkenheid en
regelmogelijkheden zijn
hier de sleutels tot een
efficiëntere organisatie die
focust op werkbaar werk.

Meetjesland
2019 20 jaar na onze eerste
kringloopstapjes gaan we nu officieel
als maatwerkbedrijf door het leven.

2017 Met onder meer
een geautomatiseerde
textielsorteerlijn investeren
we in efficiëntie en
werkbaar werk, een
antwoord op de groeiende
inzameling.
Evolutie inzameling
Evolutie personeel

2019

GROEISPURT SINDS 2015

2014

We zagen de laatste vier jaar veel veranderen. We
investeerden in een professionelere werkomgeving
die onder meer beter scoort op het vlak van
ergonomie, een logisch gevolg van de stijgende
inzameling en stijgende verkoop. Maar we blijven
de lat hoog leggen en het ESF-project moet ons
klaarstomen voor een toekomst waarin nog meer
hergebruik leidt tot nog meer jobs.
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MISSIE – VISIE
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
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.

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

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

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.

• Samen sterk
We zoeken samenwerkingen om onze
doelstellingen optimaal te kunnen realiseren.

SOCIAAL

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

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.

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

• 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.

6

Meetjesland
Wie kringt, die wint. Het is niet toevallig onze slogan.
Bij De Kringwinkel zit de winst waar die moet zitten:
• Het milieu wint… want we redden spullen van de afvalberg.
• De koper wint… want hij kan kwaliteitsvolle spullen op de kop tikken.
• En de medewerker wint… want als maatwerkbedrijf geven wij werk
op maat aan mensen met minder kansen op de gewone arbeidsmarkt.
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STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
BEPALEN DE KOERS
We vertalen onze missie steeds naar strategische,
meetbare doelstellingen, die bekrachtigd worden
door de Raad van Bestuur.
Die doelstellingen bepalen de koers van
De Kringwinkel voor een periode van 3 jaar.
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STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2016-2018 MET BEHAALDE RESULTATEN
1 We creëren duurzame

betaalde tewerkstelling.
Doel: 3 extra VTE tegen 2018
(niet gesubsidieerd binnen maatwerk).
Resultaat: 3,5 VTE (niet gesubsidieerd) + 9,9 VTE
(uitbreiding maatwerk).

5 We streven naar meer verkoop

van herbruikbare goederen.

Doel: Een verkoopoppervlakte van 3540 m² tegen
2018 (= +850m²).
Resultaat: Een verkoopoppervlakte van 3424 m²
(=+808m²).
Doel: Een stijging van het kwaliteitsimago (audits).

2 We werken aan de professionele

integratie van kansengroepen.

Doel: 3 doorstroomstages tegen 2018.
Resultaat: 3 gerealiseerd.
Doel: Verzuimpercentage van 11,4% in 2017
naar 10,5% in 2018.
Resultaat: 10,9%.

In 2017 bedroeg het gemiddelde
verzuimpercentage voor
de volledige sector 12,90%.
Onze inspanningen werpen
dus vruchten af.

3 We verhogen de inzetbaarheid

van de medewerkers.

Doel: Minimum 1 POP-gesprek per jaar met
doelgroepmedewerkers.
Resultaat: Behaald.
Doel: Minimum 1 functioneringsgesprek per jaar
met staf en omkadering.
Resultaat: Behaald.
Doel: Introductie competentiematrixen tegen 2018.
Resultaat: De competentiematrixen zijn er en hebben
hun nut al bewezen.

4 We streven naar meer inzameling

van herbruikbaar materiaal.

Doel: Producthergebruik van 6,5 kg per inwoner en
hergebruik van 50% tegen 2018.
Resultaat: Producthergebruik van 6,67 kg per inwoner
en een hergebruik van 48,17% werden behaald in
2018.
Doel: Stijging in Top of Mind voor het aanleveren van
herbruikbare goederen tegen 2018 en dus hogere
inzamelcijfers.
Resultaat: Inzameling van 1 055 969 kg (2015) naar
1 621 529 kg (2018).

Resultaat: De laatste audits vonden plaats in 2016.
Al onze winkels scoorden 88% of meer.

6 We streven naar een

vergroting van onze bekendheid.
Doel: Meer Meetjeslanders kennen ons en bezoeken
onze winkels tegen 2018.
Resultaat: 109 674 betalende klanten in 2015,
129 895 betalende klanten in 2018. Tijdens de Dag
van De Kringwinkel kregen we 14% nieuwe klanten
over de vloer.

7 We denken innovatief na

over onze verkoopkanalen.
Doel: Minimum 1 extra verkoopkanaal in de praktijk
getest tegen 2018.
Resultaat: Lancering veilingsite www.uwkringding.be.

8 We verminderen ons

energie- en waterverbruik.
Doel: Energie- en waterverbruik daalt met 10% tegen
2018.
Resultaat: Met relighting en extra zonnepanelen,
hebben we heel wat inspanningen gedaan.
Door de sterke uitbreiding is vergelijken onmogelijk.
Het verbruik daalt per m2.

9 We streven naar een betaalbaar,

ruim en kwaliteitsvol aanbod van
tweedehandsgoederen in het werkingsgebied.
Doel: Benchmarking bevestigt onze positie van
goedkope Kringwinkel.
Resultaat: De gemiddelde stukprijs bedroeg €2,60 in
2018 (€2,79 in 2017).

10 De medewerker als

volwaardige interne stakeholder.
Doel: Een betere score bij de interne
tevredenheidsenquête tegen 2018.
Resultaat: Het algemeen resultaat van de
tevredenheidsenquête was 8/10, net als in 2016.
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STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
2019-2021
1 We creëren duurzame betaalde

tewerkstelling.

Doel: Als maatwerkbedrijf creëren we tegen 2021
duurzame betaalde tewerkstelling voor 45 VTE
doelgroepmedewerkers binnen het statuut maatwerk (in
2018 was dat 38,90 VTE).

2 We werken aan de professionele

integratie van kansengroepen.

Doel: Tegen 2021 hebben we 5 doorstroomstages
(intern en/of extern) georganiseerd. We geven
doorstroomkansen aan medewerkers die ambitie
hebben om stappen te zetten naar een hogere vorm
van tewerkstelling (binnen en buiten sociale economie).
Doel: Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage in
de sector bedraagt 12,90% (2017) en in onze
organisatie 10,90% (2018). We streven tegen
2021 naar minimaal het behoud van het huidige
verzuimpercentage.
Doel: Tegen 2021 voorzien we voor alle medewerkers
minimum 6 dagen opleiding per voltijds equivalente
werknemer per jaar.

3 We verhogen de betrokkenheid

van de medewerkers.

Doel: Tegen 2021 willen we onze organisatiestructuur
aanpassen en meer regelmogelijkheden creëren voor
de medewerkers. We streven naar een betere score op
de bevraging hierrond in 2018.
Doel: Tegen 2021 kunnen we de resultaten van de
medewerkersbevraging van 2017 vergelijken met
2019. We streven naar een score van 8/10 voor wat
betreft de algemene tevredenheid. Op de domeinen
waar we minder dan 7/10 scoorden gaan we actief
aan de slag i.f.v. verbetering.
Doel: We zetten in op interne communicatie: we
ontwikkelen minimaal 1 extra kanaal en/of tool.

4 Een ruim en kwaliteitsvol aanbod

van tweedehandsgoederen in het
werkingsgebied, gericht op alle doelgroepen.
Doel: We zetten een systeem op i.f.v. extra kortingen
voor doelgroepen die we bereiken via professionele
begeleiders en andere organisaties die kansarmoede
bestrijden.
Doel: We introduceren een transparant systeem van
standaardprijzen. We maken gebruik van duidelijke,
doelgroepgerichte labels voor alles wat daarbuiten
valt. We gaan dus segmenteren binnen ons aanbod.
Doel: We ontwikkelen een doordachte actieplanning,
waarbij elke doelgroep aan bod komt. Minstens 1
actie per jaar is gericht op al onze doelgroepen.
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5 We streven naar meer lokaal

producthergebruik.

Doel: Inzameling tegen 2021 naar 14 kg per inwoner
(in 2018 was dat 13,85 kg per inwoner).
Doel: Resultaat hergebruik naar 50% van de
inzameling.
Doel: Hergebruik naar 6,75 kg/inwoner
(7kg/inw tegen 2022 cfr OVAM).

6 We streven naar een grotere

naambekendheid.

Doel: Het aantal betalende klanten in onze winkels
blijft stijgen. We blijven kansarmen aantrekken.
Doel: Het aantal bezoekers/volgers op onze online
kanalen stijgt met de helft tegen 2021.
Doel: We blijven nieuwe gezichten aantrekken met
onze acties. Bij metingen streven we naar 10% nieuwe
klanten.
Doel: We streven naar persaandacht, free publicity en
aandacht van social influencers.
Doel: We investeren in het buitenbeeld van onze
winkels met het oog op een betere zichtbaarheid.

7 We verankeren innovatie in de organisatie.
Doel: We onderzoeken mogelijkheden voor
extra inzamel– en verkoopkanalen:
- We creëren een extra verkoopkanaal tegen 2021.
- We creëren een extra inzamelkanaal tegen 2021.
Doel: We onderzoeken een verbreding van ons
productaanbod ter ondersteuning van onze
doelstellingen.

8 We streven naar duurzaamheid

in alle keuzes die we maken.

Doel: We maken ons wagenpark milieuvriendelijker.
Doel: Ons aankoopbeleid krijgt een
duurzaamheidstoets (korte keten, milieu-impact van
producten, …).
Doel: We bieden het personeel alternatieven voor de
wagen.

9 We streven naar

duurzame mobiliteit met Viva Velo.
Doel: We investeren in elektrische fietsen.
Doel: We verhogen het aantal verhuringen.
Doel: We gaan samenwerkingen aan met gemeenten
voor het onderhoud van de fietsvloot.
Doel: We gaan voor 600 verkochte Kringwinkelfietsen
per jaar.

10 We streven naar samenwerking

met stakeholders om onze doelstellingen
te realiseren.
Doel: We gaan 4 partnerschappen aan tegen 2021
om onze doelstellingen te realiseren.

INZAMELING
Elk kringloopcentrum heeft een eigen, door OVAM erkend,
werkingsgebied: de gemeenten waar we zoveel mogelijk spullen
van de afvalberg redden. Met een goede mix van inzamelkanalen
zorgen we ervoor dat alle inwoners heel gemakkelijk en snel hun
herbruikbare spullen aan De Kringwinkel kwijt kunnen.
Ons werkingsgebied:

Sint-Laureins

Maldegem

Assenede
Eeklo

Kaprijke

Ons werkingsgebied
telt 117 046 inwoners*.

Lievegem
Aalter

Het gemiddeld aantal
inwoners per werkingsgebied
in de sector bedroeg
215 926 in 2016. Als
we ons spiegelen aan de
sector, stellen we vast dat we
behoren tot de centra met het
minste aantal inwoners in hun
werkingsgebied, te wijten
aan ons landelijk karakter.

*situatie eind 2018

?

5000

Gedurende de laatste vijf jaar
bezocht onze ophaaldienst
CIJFER IN maar liefst 5000 adressen om
DE KIJKER
spullen op te halen.

11

DOOR DE OGEN VAN DE OPHAALPLOEG…
Enkele jaren geleden haalde de ophaaldienst van één van onze collega-Kringwinkels per abuis
het verkeerde huis leeg. Zo’n vaart liep het hier in het Meetjesland gelukkig nog niet. Maar na 20
jaar rondrijden en klanten bezoeken, kan ons eigen logistiek team toch ook al enkele opmerkelijke
anekdotes uit de mouw schudden…

Nathalie (dispatcher): Met het oog
op een optimale planning, proberen
we al tijdens ons telefoongesprek met
de klant een goed beeld te krijgen
van de grootte van de ophaling. Ooit
zei een klant dat hij ongeveer 50
stuks speelgoed voor ons had. Twee
collega’s reden er met een bijna lege
bestelwagen heen. Tot hun eigen
verbazing kregen ze van de klant één
doos overhandigd. Het bleek om een
vijftigtal legoblokjes te gaan.
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Rudi (haalt heel vaak de
textielcontainers leeg): Een dame die
vlakbij één van onze textielcontainers
woont, had vastgesteld dat een
groepje van drie personen af en
toe kledij kwam stelen uit onze
textielcontainers. Op een keer had ze
de politie verwittigd, die onmiddellijk
ter plaatse kwam. Een politieagent
kwam haar kort daarna melden dat ze
de twee personen hadden betrapt en
zouden meenemen voor verhoor. Toen
de dame zei dat ze er drie gezien
had, merkten ze dat één persoon nog
in de textielcontainer achtergebleven
was.

Lode (bijrijder op de vrachtwagen):
We kregen ooit de opdracht om
de volledige inboedel van een
vakantiewoning leeg te halen. De
sociale controle in die wijk was
blijkbaar heel groot. Een buurman
rook argwaan en dacht dat we diefstal
aan het plegen waren. Plots voelde
ik de loop van een jachtgeweer in
mijn nek. Gelukkig was onze klant
ook in de buurt en hoorde ik haar
onmiddellijk roepen “Roger, niet
schieten, ’t is van De Kringwinkel.”

HET VERHAAL VAN TANIA
Wie de ophaaldienst al eens over de vloer kreeg, maakte mogelijk al kennis met Tania Dewitte, onze
dame achter het stuur. Tania houdt van haar job en prijst zich vooral gelukkig dat ze er één heeft.
Want iets meer dan tien jaar geleden zag haar professionele toekomst er minder rooskleurig uit.
“Ik was zwanger van mijn dochter toen ik plots zware
gehoorproblemen kreeg,” vertelt Tania, “Ik was op dat
moment aan de slag in een fabriek. Ondanks het feit dat
ik die job heel graag deed, heb ik er toch de handdoek
in de ring moeten gooien. Een luidruchtige omgeving met
veel machines vormt allesbehalve het ideale werkterrein
voor iemand die heel slecht hoort. Mijn veiligheid viel er
niet meer te garanderen.” Dat ze die job moest opgeven,
was hard voor Tania. Dat ze moeilijk een nieuwe job
vond, bleek zo mogelijk nog harder. “Ik bleef vruchteloos
solliciteren tot mijn zus Nancy, die toen al voor De
Kringwinkel werkte, me zei dat ik er goed zou aarden.
Door toedoen van Oranje vzw kon ik er niet veel later
starten met een stage. Ik kreeg toen eerst een contract van
zes maanden en daarna een vast contract.” Ondertussen
kan Tania terugblikken op 11 jaar trouwe dienst. Of het
werk in De Kringwinkel vergelijkbaar is met dat in de
fabriek? “Er wordt hier in elk geval even hard gewerkt,
soms heb ik het gevoel dat mensen ervan overtuigd zijn dat
het tempo in een maatwerkbedrijf een stuk lager ligt maar
wij verzetten hier echt graag veel werk.

En net als in om het even welk ander bedrijf halen we
er ook voldoening uit als we onze inzamelcijfers zien
stijgen.” Tania werkte eerst op de sorteerafdeling, maar het
toeval wilde dat ze toch bij de ophaaldienst terechtkwam.
“Tijdens een drukke periode was er een chauffeur te kort.
Aangezien ik een rijbewijs had, sprong ik in. Eerst met
de bestelwagen maar daarna durfde ik ook al eens de
vrachtwagen te nemen. Ik merkte dat ik dat eigenlijk wel
graag deed, je komt eens buiten, ziet veel mensen en het
rondrijden geeft toch een gevoel van vrijheid. Zo kreeg ik
mijn vaste plek bij de ophaaldienst.” Ze apprecieert het
dat ze ook kan groeien in haar job. Tania was de eerste
doelgroepwerknemer die binnen de organisatie haar
rijbewijs BE behaalde. “Ik heb er een paar nachtjes mijn
slaap voor gelaten, maar ben fier dat ik het nu op zak
heb. Ik kijk er al naar uit om vanaf mei met onze nieuwe
vrachtwagen op aardgas rond te toeren.”

“Soms heb ik het gevoel dat mensen
ervan overtuigd zijn dat het tempo in
een maatwerkbedrijf een stuk lager ligt,
maar wij verzetten hier veel werk.”
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VIJF
INZAMELKANALEN

Gratis ophaaldienst

Brengpunten

De ophaaldienst komt in het
werkingsgebied alle herbruikbare
spullen gratis aan huis ophalen.

Elk van de vijf Meetjeslandse
Kringwinkels heeft een eigen
brengpunt. Je kan er tijdens de
openingsuren je herbruikbare spullen
afgeven aan onze medewerkers.

TOTALE INZAMELING IN 2018: 1 621 529 KG
2015

2016

Ophaaldienst
Recyclagepark
Straatcontainers
HAH
Brengpunten

2017

2018

2015

2016

2017

Ophaaldienst

292.581

293.961

253.946

Recyclagepark

Prognose 2019

2018 Prognose 2019
239.557

244.347

110.850

124.960

156.205

173.302

177.989

Straatcontainers

86.519

182.389

260.150

283.508

289.178

HAH

37.415

37.449

35.922

33.417

33.417

528.603

706.980

818.205

891.745

909.579

1.055.968

1.345.739

1.524.428

1.621.529

1.654.511

Brengpunten
TOTAAL

Brengen is gemakkelijk
We stellen vast dat inwoners van ons werkingsgebied steeds beter de weg vinden naar onze
brengpunten, wat ons aanmoedigt om daar nog wat sterker in te zetten op een goede service.
Een andere opvallende trend: de lancering van de straatcontainers zorgt voor een opmerkelijke
stijging van het lokale hergebruik.

Meetjesland
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Het eerste jaar dat we in het Meetjesland inzamelden,
telden we op 1 jaar tijd 249 559 kg.

Textielcontainers

Huis-aan-huis

Op het recyclagepark

Voor wie zijn nog bruikbare kledij
en textiel heel snel kwijt wil, vormen
onze textielcontainers de perfecte
oplossing.

In elke gemeente van ons
werkingsgebied gaan wij tweemaal
per jaar huis-aan-huis kledij en
textiel inzamelen. Inwoners krijgen
op voorhand een briefje in de bus
en kunnen hun kledij gewoon op de
stoep klaarzetten.

Voor wie er vergeet aan te denken of
alles liever in één rit kwijt wil, zijn er
nog altijd de hergebruikcontainer en
textielcontainer op het recyclagepark.
Met de hulp van alle parkwachters in
ons werkingsgebied proberen we de
afvalberg verder te verkleinen.

21 473,95
91 732,15

De inzameling per productgroep:
545 688,00

431 048,60

Textiel

Meubelen

Huisraad

VT & speelgoed

Boeken

DHZ

Vervoer

GAS

176 463,17

162 103,50

Elektro

142 423,40

48 259,68
2 336,00

Glenn, medewerker team Logistiek

“Ik ben blij dat ik tegen de mensen kan
zeggen dat ik een job heb. Ik krijg hier mijn
eigen taken en daar ben ik echt fier op.”
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VERWERKING
DOOR DE OGEN VAN DE SORTEERAFDELING
De spullen die we inzamelen leggen een hele weg af voor ze effectief verkocht worden.
Ze passeren eerst de verwerking waar een grondige kwaliteitscontrole en sortering
per productgroep plaatsvindt.
Zonder een stevig paar arendsogen kom je er op de
sorteerafdeling niet in. Onze medewerkers bekijken er alle
producten heel erg in detail. Enkel spullen die voldoen
aan de kwaliteitsnormen van De Kringwinkel komen in
de rekken terecht. Af en toe gaat dat om heel bijzondere
spullen.
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“Of je nu op de huisraadafdeling, de textielsortering of
in het meubelatelier staat, elke dag is er wel iets dat je
verwondert. Met elke zak of doos open je een schat aan
verrassingen. Je weet op voorhand niet wat je zal treffen
en uiteraard begin je al eens te fantaseren over het verhaal
achter een voorwerp,” zo klinkt het.

We vroegen ons team naar een top 5 van de meest
bizarre of bijzondere vondsten op de sorteerafdeling.

TOP 5 BIJZONDERE EN BIZARRE VONDSTEN
1. GELD

2. DIEREN

“Bij sommige mensen gaat de
opruimwoede of lenteschoonmaak
blijkbaar zodanig ver dat ze al eens
durven te vergeten waar ze hun
spaarcenten verstopt hebben. Als
we de rechtmatige eigenaar van
gevonden geld kunnen opsporen,
bezorgen we het natuurlijk terug.
Een oude dame die vergeten was
dat er nog een bom geld tussen haar
opgeplooide truien lag, is ons het
meest bijgebleven. Ze wou per se
zelf langskomen om ons persoonlijk
te bedanken maar had daarvoor
thuis wel een leugentje uit haar hoed
moeten toveren: haar man mocht
absoluut niet te weten komen wat er
gebeurd was.”

“Gelukkig verre van dagelijkse
kost maar het gebeurt: levende of
dode dieren die we ontdekken in
ladingen, meestal afkomstig uit de
textielcontainers. Onder meer een
goudvis en een hamster kregen al een
nieuwe thuis bij iemand uit ons team.”

3. BRUIDSJURK
“Je zou verwonderd zijn hoeveel
bruidsjurken er door onze handen
gaan. Goed natuurlijk dat ze een
nieuwe bruid gelukkig kunnen maken,
maar je hoopt toch ook dat niet elke
binnengekomen bruidsjurk synoniem
staat voor een scheiding.”

4. ECHTE MODE
“Als we op een stuk van een grote
naam zoals Natan of Dries Van Noten
botsen, roepen we alle collega’s wel
eens bijeen. Om te controleren of het
om een authentiek stuk gaat maar ook
om het eens te bewonderen. Onze
laatste vangst? Een paar schoenen van
Louboutin. Verschillende dames op de
sorteerafdeling hebben er toen van
geprofiteerd om ze eens te testen.
Je hebt niet elke dag de kans om eens
op Louboutins rond te lopen, hé.”

5. SEKSSPEELTJES
“Als we die vinden, hebben we
gegarandeerd de rest van de dag
plezier. Uiteraard is het moeilijk om
die in onze winkels nog een tweede
leven te geven. Maar momenteel
houden we ze bijvoorbeeld wel opzij
op aanvraag van een kunstenaar
die er een artistiek project mee wil
opzetten. Als we ze maar van de
afvalberg kunnen redden… ”

Ahmad, medewerker meubelatelier

“In Syrië had ik samen met mijn ouders een
eigen meubelzaak, het was mijn passie. Mijn
vlucht naar Europa was de hel, ik was hier
heel eenzaam. Nu mijn gezin terug bij me is
en ik terug met meubelen kan werken, voel ik
me opnieuw een beetje gelukkig.”
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HET EINDE VAN DE BANANENDOOS
De voorbije drie jaar veranderde er veel op de werkvloer. De inzameling
groeide sneller dan het personeelsbestand. We werden verplicht om anders
naar onze processen te kijken zodat het werk voor iedereen werkbaar blijft,
een belangrijk doel voor een maatwerkbedrijf. We zetten dan ook met veel
plezier de eerste stappen richting een meer ergonomische en efficiëntere
werkomgeving. De belangrijkste resultaten van de voorbije jaren:

TEXTIELSORTEERTAFEL

VROEGER

NU

Een automatische textielsorteerlijn: de massa textiel rolt nu over een band naar de verschillende werkposten waar
medewerkers aan aangepaste tafels en op aangepaste stoelen hun taak uitvoeren.

VERPLAATSEN VAN MEUBELEN

VROEGER

NU

Een magazijn dat zichzelf rollend mag noemen: heffen en tillen van meubels wordt zoveel mogelijk beperkt. We
investeerden in meubelrollers en aangepaste transportmiddelen voor elke productcategorie.

2000
CIJFER IN
DE KIJKER
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Om onze bananendozen te vervangen kochten we
maar liefst meer dan 2000 stapelbare bakken aan.

FIETSENATELIER

VROEGER

NU

Het fietsenatelier bestaat uit een aantal aangename werkposten, er werd geïnvesteerd in professioneel materiaal.

HUISRAADAFDELING

VROEGER

NU

Bij de huisraadafdeling zorgen professionele vaatwasmachines ervoor dat alles niet alleen sneller maar ook veiliger
afgewassen kan worden.

Maar het einde van het traject is nog niet in zicht.
We blijven kritisch naar onze processen kijken en
hertekenen of investeren waar nodig. De eerstvolgende stap wordt een investering in ergonomische
en stapelbare opbergbakken. Na 20 jaar is het gedaan met vloeken op bananendozen die moeilijk
openen en sluiten…
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WINKELS
De Kringwinkel Meetjesland vzw vindt het belangrijk
dat elke Meetjeslander in zijn eigen buurt in een
Kringwinkel terechtkan. Om de drempel naar De
Kringwinkel te verlagen, riepen we onze boetiek
in Zomergem in het leven. Een toplocatie en een
topaanbod moeten ervoor zorgen dat we onze
doelgroep verbreden.

AALTER

ASSENEDE

EEKLO

Weibroekdreef 45 - 9880 Aalter
09 395 04 12

Brouwershofstraat 2a - 9960 Assenede
09 344 07 36

Slachthuisstraat 2b - 9900 Eeklo
09 377 77 74

MALDEGEM

LIEVEGEM

ONLINE

Vliegplein 54 - 9990 Maldegem
050 71 71 94

Grote Baan 356 - 9930 Zomergem
0491 61 09 14

De Kringwinkel Meetjesland vzw veilt
ook online via www.uwkringding.be

Elke winkel is open van dinsdag tot zaterdag van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u.
Behalve de winkel in Assenede, die is enkel open op dinsdag en zaterdag.
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KLANT IS KONING
Wie kringt, die wint. Er zijn duizend-en-één redenen
om te komen winkelen in De Kringwinkel, en er
zijn op z’n minst evenveel schatten te vinden.
Wie kan er beter vertellen over wat zo leuk is aan
Kringwinkelen dan onze eigen klanten.

Comedian Henk Rijckaert - "De allereerste keer dat ik naar een
Kringwinkel ging, was in mijn studententijd. Ik was op zoek
naar een kastje voor op mijn kot. Ik wist dat je er terecht kon
voor mooie stukken aan democratische prijzen. Als student met
een beperkt budget was dit voor mij dus een logische keuze.
Het kastje dat ik vond was niet 100% mijn smaak, dus besloot
ik om het een beetje te pimpen en het interessanter te maken.
Op die manier ontdekte ik wat er juist zo plezant is aan
winkelen in de Kringwinkel. Je moet geen schrik hebben om te
experimenteren en uw eigen ding te doen. Sindsdien gaat er
geen maand voorbij of ik spring een Kringwinkel binnen, op
zoek naar nieuwe dingen om te 'tunen'."

Ellen - "Shoppen in de Kringwinkel vind ik
persoonlijk superfijn om te doen. De zoektocht
naar dat unieke item maakt het extra leuk
en het fijne is: je hebt dan een stuk dat niet
iedereen in zijn kast heeft hangen en zo krijg
je je eigen coole look. Door tweedehands te
shoppen kan je mooie kledij kopen voor weinig
geld en je maakt er de wereld ook een beetje
mooier door."
Meer fashion op de blog van Ellen Boone
helloboontje.com ; @helloboontje

Patrick - “Ik zie kringen als een mooie
wisselwerking. Ik breng iets binnen en koop
ondertussen iets anders, een schoon principe
toch? Eigenlijk is het best spannend. Je stoot
altijd op iets maar je weet op voorhand niet
wat het wordt. Het geeft me een goed gevoel
om hier te komen winkelen.”
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Christine – "De Kringwinkel geeft mij de kans om
spullen met een grote ecologische voetafdruk een
langer leven te geven. Bovendien vind ik hier altijd mijn
goesting tegen een zacht prijsje. Zeg nu zelf: een winwinsituatie over de hele lijn. Of zoals Ghandi het zo
mooi verwoordde: An ounce of practice is worth more
than tons of preaching. "

BUDGETVRIENDELIJK
OP SCHATTENJACHT
Een hip jasje, een bommaservies, een goed boek
of gewoon een oerdegelijk bed, dat en nog veel
meer vind je in de Meetjeslandse Kringwinkels.

We maken er een erezaak van om enkel kwaliteitsvolle
spullen aan te bieden, en dat tegen een zachte prijs.
Zo koop je de gewone kledingstukken sinds kort aan
duidelijke, vaste prijzen. Iets duurs gezien in de winkel?
Dat kan, wij verkopen uiteraard alles voor wat het waard
is. Merken, stukken in nieuwstaat en waardevolle spullen
gaan tegen de correcte prijs de deur uit.

Wees gerust, de inkomsten uit de verkoop investeren
wij volledig in de medewerkers, de werking en sociale
doelstellingen.
De Kringwinkels zijn er voor iedereen, van de budgetkoper
tot de fashionista. Hoe meer klanten, hoe beter wij onze
doelstellingen kunnen waarmaken.
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129 895 MAAL ‘DANKJEWEL’
In 2018 mochten we tegen 129 895 klanten ‘dankjewel’ zeggen. Goed voor een totale omzet van
€ 1 372 240 en een lokaal hergebruik van 781 154 kg. Elke aankoop, hoe klein ook, zorgt ervoor
dat De Kringwinkels en onze medewerkers kunnen blijven groeien.

EVOLUTIE WINKELOMZET
2016

2015

Eeklo
Assenede
Maldegem
Aalter
Lievegem
Winkelomzet

KG

Hergebruik

€ 1 079 909
KG 567 062

€ 1 191 295
KG 685 962

2017

2018

Prognose 2019

€ 1 339 706
699 701

€ 1 372 240
KG 781 154

€ 1 489 868
KG 792 255

KG
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€

Omzet in €

2015

2016

2017

2018

Prognose 2019

Eeklo
Assenede
Maldegem
Aalter
Lievegem

554.065
93.378
168.299
249.560
14.607

524.935
97.097
185.097
251.390
132.777

610.600
98.887
200.250
265.350
164.618

626.654
53.223
222.211
291.495
178.657

670.564
66.529
255.542
306.070
191.163

Totaal

1079909

1.191.295

1.339.706

1.372.240

1.489.868

HOERA VOOR LOKAAL (!) HERGEBRUIK
Lange leve afvalpreventie, maar met De Kringwinkel houden we ons
vooral bezig met de volgende trede op de Ladder van Lansink:
hergebruik. Beter nog: lokaal hergebruik. Want door de spullen in
eigen regio een nieuw leven te geven, maken we de milieuwinst nog
groter.
Evolutie hergebruik
2016

2017

2018

Totaal kg

685.962

699.701

781.154

Inw

115.872

116.230

117.046

5,92

6,02

6,67

kg per inw

De Kringloopsector is door de OVAM
erkend als unieke partner voor
milieuverantwoord producthergebruik
en preventie van afvalstoffen.
Het lokale hergebruik geeft het
aantal kilogram aan dat effectief
in de Kringwinkels verkocht werd.
Van de fracties die we afvoeren
(omdat ze niet geschikt zijn voor
de winkel) wordt in de praktijk ook
nog een deel hergebruikt maar die
zijn niet meegeteld in onze lokale
hergebruikcijfers.

preventie
hergebruik

kg
6,67inw
per

recyclage
verbranden
storten

Voor het werkingsgebied van De
Kringwinkel Meetjesland kloppen
we in 2018 af op een totaal lokaal
hergebruik van 781 154 kg ofwel
6,67 kg/inwoner.

OP NAAR DE 7 KG
OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, legt een
streefdoel op van 7 kg hergebruik per inwoner tegen 2022. Door
de Meetjeslander te blijven sensibiliseren en onze werking verder
te optimaliseren, hopen wij samen met onze partners en met alle
inwoners deze doelstelling vlot te behalen.

Meetjesland

Tijdens ons eerste werkjaar behaalden we
1,75 kg lokaal hergebruik per inwoner.
We hebben dit dus bijna vervierdubbeld.

Het sectorgemiddelde voor
2017 bedroeg
5,3 kg/inwoner.
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PERSONEEL
EEN MAATWERKBEDRIJF:
100 MENSEN, 100 VERHALEN
Een maatwerkbedrijf geeft werk op maat aan
mensen met minder kansen op de gewone
arbeidsmarkt. Momenteel geven we een
zinvolle dagtaak aan iets meer dan honderd
medewerkers. Ze hebben allemaal hun eigen
verhaal: een migratieachtergrond, fysieke of
mentale gezondheidsproblemen, een tegenslag
in het leven, een korte scholing, langdurig
werkloos, enz.
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Wat hun verhaal ook is, bij De Kringwinkel
Meetjesland vzw geloven we in de kracht van
werk. Door hun job krijgen onze medewerkers
niet enkel een loon, maar ook meer
toekomstperspectieven, zelfvertrouwen, structuur
en goesting. Werk fungeert hier als hefboom van
sociale re-integratie.
Een aantal medewerkers zetten deze woorden
graag kracht bij met hun eigen verhaal.

“Stap voor stap vond ik mijn plek
in de Belgische samenleving.”

OMAR (31),
VAN EEN TANKSTATION IN IRAK NAAR
HET FIETSATELIER VAN DE KRINGWINKEL
Omar is afkomstig uit Irak, waar hij
niet zo heel ver van Mosul woonde.
Bomauto’s waren er jarenlang
dagelijkse kost en Omar zag er erge
dingen gebeuren, maar aan vertrekken
dacht hij niet. Tot hij in 2008 in de
problemen raakte. “Ik werkte in het
tankstation van mijn vader. Op een
dag werd de tankwagen gestolen
om een bomaanslag te plegen. We
hadden er niets mee te maken maar
toch vloog mijn vader de gevangenis
in. Dat zou ook mijn lot geweest
zijn, maar mijn familie hielp me
onderduiken en uiteindelijk was
Europa de enige uitweg.”

Via Turkije kwam hij in België terecht.
“De eerste maanden verbleef ik in
het asielcentrum in Brussel-Noord,
de meest stresserende periode
uit mijn leven, ik had geen enkel
toekomstperspectief.” Na vier
maanden kreeg hij zijn voorlopige
papieren en kon zijn Belgisch leven
beginnen. Via vrienden belandde hij
op een appartement in Eeklo en hij
zocht er contact met het OCMW. “Ik
ben er heel goed geholpen, werd door
de juiste mensen omringd en kreeg
nooit meer met racisme te maken.
Stap voor stap kon ik mijn plek in de
Belgische samenleving vinden. Eerst
leerde ik Nederlands, daarna mocht
ik hier in De Kringwinkel stage lopen,
ik behaalde mijn Belgisch rijbewijs,
kreeg de Belgische nationaliteit en
ten slotte kreeg ik hier een paar jaar
geleden een vast contract te pakken in
het maatwerkbedrijf.”

Zijn job als fietsenmaker ligt hem
nauw aan het hart. “Ik leerde de
kneepjes van het vak op de werkvloer,
met de hulp van de instructeurs,
maar volgde ook een cursus aan het
Provinciaal Technisch Instituut.” Het
leukste aan zijn job? “De klanten
blij zien vertrekken met een nieuwe
tweedehandsfiets of een herstelde fiets.
En ik beleef ook veel plezier aan mijn
collega’s.”
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Tanguy, vaste medewerker
maatwerkbedrijf:

“Hier wordt tenminste
gekeken naar wie ik ben
en wat ik aankan.”

Natasha, gestart in het statuut
arbeidszorg maar ondertussen
vaste medewerker maatwerkbedrijf:

“Ik werkte vroeger op de
gewone arbeidsmarkt
maar werd ontslagen
omdat ik langdurig ziek
was. Ik ben blij
dat ik hier terug
aan het werk kon.”

Janna, vaste medewerker maatwerkbedrijf:

“Ik ben nu al iets meer dan 10 jaar
in België, waarvan 6 jaar ook in De
Kringwinkel. Ik heb het heel moeilijk
gehad met de taal maar hier op de
sorteerafdeling is mijn Nederlands veel
verbeterd.”

Anja, vaste medewerker maatwerkbedrijf:

“Ik was echt al lang tegen mijn zin
werkloos. Hier kreeg ik eindelijk
terug een kans om te werken.”

Evi, medewerker arbeidszorg:

“Ik heb hier in De Kringwinkel al taken
uitgevoerd waarvan ik nooit gedacht had
dat ik ze zou kunnen. Ik had niet durven
dromen dat ik ooit alleen aan de kassa
zou staan, en nu doe ik het met veel
plezier.”

Peter, vaste medewerker maatwerkbedrijf:

Twee jaar zat ik thuis omdat ik overal te
horen kreeg dat ze iemand zochten met
ervaring. Nu maak ik hier in De Kringwinkel
deel uit van een leuk team en kan ik ervaring
opdoen.”
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STATUTEN
We kunnen onze kerntaak
verduidelijken met het model
van de participatieladder die
gehanteerd wordt binnen Werk
en Sociale Economie, Welzijn en
Zorg.

6

Betaald werk

5

Betaald werk met ondersteuning

4
Onze arbeidsbegeleiding situeert zich op
de treden 3, 4 en 5 van de participatieladder,
met als uiteindelijk doel om mensen maximaal
te laten participeren aan de maatschappij.
Een overzicht van de verschillende statuten
en het daarbij horende participatieniveau.
Doelgroepmedewerkers
Maatwerkbedrijf
(trede 5)
De Kringwinkel Meetjesland vzw
is erkend als maatwerkbedrijf. Als
maatwerkbedrijf willen wij werk en
ondersteuning garanderen op maat
van personen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt, met het oog
op een mogelijke doorstroom naar
het reguliere circuit. Vanaf 1 januari
2019 werd een hervorming voorzien
en werden alle sociale en beschutte
werkplaatsen maatwerkbedrijven.
De maatwerkregelgeving richt zich
naar werkzoekenden die omwille van
persoonsgebonden factoren moeilijk
toegang hebben tot de arbeidsmarkt.
Dit zijn zowel personen met een
arbeidshandicap en mensen met een
MMPPS-problematiek (medische,
mentale, psychische, psychiatrische of
sociale), als langdurig werklozen die
gaandeweg een aantal competenties
hebben verloren. Deze personen
hebben behoefte aan specifieke
begeleiding en ondersteuning op de
werkvloer. Toegang tot volwaardig
werk is voor deze doelgroep een
belangrijke voorwaarde om te kunnen
participeren aan de samenleving en
biedt kansen op verdere persoonlijke
en professionele ontwikkeling. Alle
doelgroepmedewerkers kwamen
in dienst na indicering door de
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Tijdelijke activerende trajecten

3

Arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding met welzijns- en zorgbegeleiding

2

Sociale contacten buitenshuis

1

screeningsdiensten van de VDAB of
het OCMW. De diensten van de VDAB
evalueren de tewerkstelling van de
doelgroepmedewerkers.

Medewerkers
Arbeidszorgproject (trede 3)
Als erkend Arbeidszorgproject (trede
3) organiseren we opleidingstrajecten
voor personen met een bijzonder
grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Arbeidszorg biedt een vangnet
voor mensen die om persoons- of
maatschappijgebonden redenen
niet (meer) terechtkunnen in
het reguliere circuit of in het
beschermde tewerkstellingscircuit
(bv. maatwerkbedrijven). Onze
arbeidszorgmedewerkers worden
begeleid op onze werkvloer om zo
de aansluiting met een werkcontext
(opnieuw) te maken. Een geslaagd
traject leidt naar werk binnen de
sociale economie of naar een reguliere
tewerkstelling. Dit statuut is vanaf
2018 uitdovend en zal vervangen
worden door werk-zorgtrajecten.

Jongeren binnen Brugproject
(trede 4)
In samenwerking met het Provinciaal
Technisch Instituut (PTI) en de stad
Eeklo staan we in voor de begeleiding
van jongeren (-18j) die school lopen

Contact beperkt tot de huiselijke kring

in het deeltijds onderwijs. De trajecten
zijn gericht op de jongeren die een
(zeer) grote afstand hebben tot de
arbeidsmarkt en daardoor problemen
kennen bij het vinden van een
werkplaats. Gedurende 6 maanden
nemen we de jongeren mee in een
traject dat vooral gericht is op het
verwerven van basis arbeidsattitudes.

Tijdelijke
werkervaringstrajecten (trede 5)
We werken samen met OCMW’s in
het Meetjesland voor de tijdelijke
tewerkstelling van personen die
een leefloon ontvangen. Het
OCMW bezorgt deze personen een
tewerkstelling bij De Kringwinkel met
als doel deze personen terug in te
schakelen in het stelsel van de sociale
zekerheid en in het arbeidsproces. Het
gaat om trajecten die vooral langdurig
werkzoekenden hun afstand tot de
arbeidsmarkt helpen te overbruggen.
Het nieuwe stelsel tracht de noden
te vervullen van werkzoekenden
die door een gebrek aan (recente)
werkervaring en juiste arbeidsattitudes
niet onmiddellijk aan de slag kunnen
in het normaal economisch circuit.
Het opdoen van werkervaring als
methodiek is voor deze groep een
belangrijke schakel in de transitie van
werkloosheid naar werk.

Vrijwilligers (VR) (trede 2-3)
We stellen vast dat meer en meer
medewerkers na het einde van hun
traject, en indien de kansen op de
arbeidsmarkt niet voor de hand
liggend zijn, de vraag stellen om als
vrijwilliger aan de slag te kunnen bij
ons. De sociale contacten aanhouden,

zingeving en structureren van de tijd
blijken de voornaamste argumenten
voor de vraag. We nemen momenteel
beperkt vrijwilligers op i.f.v. de
noodzakelijke begeleiding. We
zoeken samenwerkingsverbanden
binnen ons werkingsgebied om de
stijgende vraag te beantwoorden in de
streek.

Alternatieve werkstraffen
In samenwerking met verschillende
diensten van justitie bieden we
arbeidsplaatsen aan personen die een
werkstraf moeten uitvoeren.

Samenwerkingsverbanden:

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan (trede 3)

Onderstaande samenwerkingsverbanden riepen we in
het leven met het oog op begeleiding en integratie van
zwakke doelgroepen.

De focus binnen de samenwerking met PC Sint-Jan ligt in
het gezamenlijk organiseren van begeleidingstrajecten
voor patiënten die in behandeling zijn bij Sint-Jan op de
werkvloer van De Kringwinkel. Het gaat om patiënten
die in opname zijn waarbij arbeidsmatige activiteiten
een therapeutische meerwaarde bieden: observatie
van vaardigheden, assessment van competenties,
ontwikkeling van competenties en sociale vaardigheden,
opdoen van zelfvertrouwen door succeservaringen.
Binnen de overeenkomst zijn zowel individuele trajecten
mogelijk als groepsmomenten. De werkbegeleiders van
De Kringwinkel voorzien begeleiding op de werkvloer.
Daarnaast worden zij ondersteund door therapeuten
van PC Sint-Jan die expertise delen en begeleiding
leveren op vlak van geestelijke gezondheidszorg en
verslavingszorg.

OCMW Eeklo – ATR en AMA (trede 3-4)
Binnen het partnerschap met OCMW Eeklo worden 2
soorten trajecten voorzien: activeringstrajecten (ATR)
en arbeidsmatige activiteiten (AMA). De doelgroep
van deze samenwerking zijn OCMW-cliënten voor
wie betaalde arbeid tijdelijk niet mogelijk is door één
of meer belemmeringen van medische, psychische,
psychiatrische of sociale aard.

Een overzicht van het aantal
medewerkers in de verschillende
statuten. De cijfers zijn weergegeven
in VTE (Voltijds Equivalenten)

2015
2,5

Omkadering

14,12

Extra medewerkers

2,5

10,72
29

9,9
29

13,7

10,31
1

2017

2,5

10,2

Vaste medewerkers maatwerk

ART60/ tijdelijke werkervaring

2016

11,81

29

9,72
2

11,61

2

Arbeidszorg
Brugprojecten

2018

ATR

1

2,5

AMA

Prognose 2019
2

2,5

5
10,89

14/59

In 2018 organiseerden we in
samenwerking met PC Sint-Jan
CIJFER IN 14 groepssessies voor in totaal
DE KIJKER 59 personen.

5
11

38,9

11
3

41,9

11
11,61

3

12,91

Conclusie: vanaf 2018 zijn we erin geslaagd een
gevoelige uitbreiding van maatwerkplaatsen te
bemachtigen.
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BEGELEIDING
Het is de taak van een maatwerkbedrijf om al die medewerkers intensief te begeleiden en waar
mogelijk te laten doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt. Competentiemanagement vormt de
rode draad in dat begeleidingsproces. Dagelijkse coaching moet ervoor zorgen dat medewerkers
hun competenties verder ontplooien, zowel op technisch als op sociaal vlak. In eerste instantie
zal de werkvloerbegeleiding zich richten op het domein 'werk en inkomen' door het bieden van
empowerment en on-the-job training. We creëren een duurzame omgeving waarbinnen medewerkers
de kans krijgen om arbeidsattitudes te ontwikkelen en om hun competenties verder te ontplooien.

De begeleiding van medewerkers…

Begeleiders zorgen via logboeken voor een
dagelijkse opvolging van elke medewerker,
met oog voor lichamelijk en mentaal

welbevinden

en de woon- en leefomstandigheden van de medewerker.
Waar nodig verwijzen we door naar derden.

We willen
mensen laten

groeien

maar gaan voor een
duurzame loopbaan.
Waar mogelijk starten we
doorstroomtrajecten.

Het individueel
opleidingsplan brengt
de sociale en technische

competenties
Het

POP-gesprek
(minstens jaarlijks) focust op
de persoonlijke groei van de
medewerker en de invulling
van zijn toekomstige loopbaan.

van een medewerker in kaart en via het
opleidingsplan wordt duidelijk hoe een
medewerker zich verder kan ontwikkelen
binnen zijn functie en binnen de organisatie.
Ook voor zwakkere doelgroepen wordt hun
bijdrage aan het geheel duidelijk.

We denken ook in

teams

De teammatrix op afdelingsniveau vormt de som van
alle individuele opleidingsplannen en geeft weer
hoe medewerkers elkaar aanvullen. Voor zwakkere
doelgroepen worden eenvoudigere taken gecreëerd.

Meetjesland

Sinds 2004 zijn we erkend als sociale werkplaats.
We kregen toen een erkenning voor 12 Voltijds Equivalenten.
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WE GEVEN VAN KATOEN
De voorbije drie jaar telkens goed voor net geen 50% van onze jaaromzet en dus hét Kringwinkelproduct bij uitstek: textiel. Alle vormen van textiel, of het nu gaat om kledij, bed- en badlinnen of
stoffen, spelen in ons Kringwinkel-verhaal een hoofdrol, en wel hierom:

1
Kleding is een heel populair
tweedehandsproduct. Uit
onderzoek dat 2dehands.be, De
Kringwinkel, Troc.com en Cash
Converters bij 2000 Belgen lieten
uitvoeren, blijkt dat kleding het vaakst
gekochte tweedehandsproduct is.
De top 3 wordt vervolledigd door
boeken/strips en speelgoed.
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2
Het zorgt voor veel én
laagdrempelig werk. Elk
kledingstuk ondergaat een grondige
controle voor het al dan niet in de
winkelrekken terechtkomt en dat
brengt heel wat werk met zich mee.
De textielsortering is een afdeling
waar taaksplitsing perfect mogelijk
is waardoor iedereen er aan de slag
kan, zelfs als je het Nederlands nog
niet goed beheerst of als je nog volop
bezig bent met het verwerven van
competenties.

3
Er is massaal veel kledij in
omloop, en veel mensen wisselen de
inhoud van hun kleerkast graag en
veel. Bovendien weet elke ouder dat
kinderen soms verbazingwekkend snel
uit hun kledij groeien.

Aantal ingezamelde kg textiel
600 000
554 688
524 819

500 000
436 812

400 000

300 000

315 106

307 810
263 199

200 000

100 000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

In de periode 2013-2014 zagen
we de inzamelcijfers van textiel
sterk dalen. Door de stijgende
waarde van tweedehandstextiel
op de internationale markt, zetten
verschillende spelers alles op alles
om zoveel mogelijk in te zamelen.
Kledingcontainers rezen, ook in het
Meetjesland, als paddenstoelen uit de
grond.

Een wake-upcall voor De Kringwinkel
Meetjesland vzw. Want minder textiel
betekent in ons geval minder jobs
voor mensen met een afstand tot de
gewone arbeidsmarkt en minder
lokaal hergebruik. Nefast voor het
milieu en de ontwikkeling voor de
sociale tewerkstelling in de streek.
We investeerden in textielcontainers,
kregen de steun van verschillende
partners/gemeentebesturen
en gingen de inwoners van
ons verzorgingsgebied verder
sensibiliseren en faciliteren.
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Vandaag gaat het goed met onze textielinzameling. Sinds 2015 gaan onze inzamel- en verkoopcijfers in stijgende lijn
en de Kringwinkel-boetiek in Zomergem (Lievegem) blijft nieuwe klanten lokken. Desalniettemin blijven we alert voor de
andere spelers op deze onzekere markt. We moeten er, samen met onze gemeentebesturen, voor zorgen dat wij kunnen
blijven inzamelen via straatcontainers. We zijn alert voor private spelers die monopolie willen maar nog meer voor illegale
inzamelaars die burgers met mooie woorden belazeren en waarbij vaak het afval uit de textielfractie gedumpt wordt.
Allerminst milieuvriendelijk. We proberen ons met de volgende argumenten duidelijk van hen te onderscheiden:

1. GEMAK

2. LOKAAL

3. DUURZAAM

Inwoners kunnen hun textiel heel
gemakkelijk kwijt aan De Kringwinkel
Meetjesland. Naast de textielcontainers, zijn er ook nog de gratis ophaaldienst en de huis-aan-huisinzameling
van textiel, in samenwerking met de
lokale besturen.

De ingezamelde herbruikbare spullen
krijgen lokaal een tweede leven in vijf
Meetjeslandse tweedehandswinkels.
Zo ’n lokaal verhaal is uiteraard goed
voor het milieu maar heeft ook een belangrijke sociale meerwaarde: mensen
kunnen dichtbij huis tweedehandskledij
kopen tegen zachte prijzen. Bovendien
zorgt De Kringwinkel voor lokaal maatwerk: jobs voor mensen met minder
kansen op de gewone arbeidsmarkt.
Nog iets waar onze regio enkel beter
van wordt.

Wat er op het internationale (politieke)
toneel ook gebeurt: geen wisselende
markten bij ons. Wij blijven textiel
inzamelen en verkopen omdat het
aansluit bij de corebusiness van een
kringloopcentrum.

Private Inzamelaars

Sociale Inzamelaars
zoals bv. De Kringwinkel

Illegale inzamelaars

Maatschappelijke meerwaarde

6

4

6

Toestemming lokaal bestuur

4

4

6

Kledij krijgt lokaal een nieuw leven

?

4

6

Ecologisch aspect

?

4

6

4

4

6

Creatie tewerkststelling
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DUURZAAMHEID
Duurzaamheid zit in ons DNA gebeiteld. Het gaat veel verder dan hergebruik als één van de drie
pijlers van onze missie. Bij elke beslissing en bij elke stap in elk proces, zijn we ons bewust van de
ecologische impact en proberen we die zoveel mogelijk te beperken.
De CO2-besparing* ten gevolge van ons kernproces: 755 ton CO2

Een besparing van
414 voetbalvelden bos

Een besparing van
103 425 bomen

305 woningen
een jaar lang
verwarmd

We doen wat we zeggen, we zeggen wat we doen…

Het dak van onze Kringwinkel in Eeklo
is goed voor 30 kWh zonnepanelen,
dat in Maldegem voor 7,8 kWh.

In verschillende winkels lieten we al
een relighting uitvoeren. Doel: beter
licht (goed voor de medewerkers) met
minder energie (goed voor het milieu).
Een duidelijke win-win dus.

Een elektrische bakfiets moet ervoor
zorgen dat de online geveilde pakketten op ecologische wijze bij bpost
belanden en dat we ook voor kleinere
boodschappen het milieu niet extra
hoeven te belasten.

Voor de uitbreiding van ons wagenpark, viel ons oog heel snel op een
CNG-vrachtwagen, een vrachtwagen
op aardgas. Naast elektrisch rijden,
de meest ecologische oplossing. Een
keuze die wij in de toekomst ook voor
onze andere voertuigen hopen te
maken.

Voor al ons drukwerk kiezen we
uiteraard de meest milieuvriendelijke
dragers uit. En verder proberen we
het milieu een zo groot mogelijke rol
te laten spelen in elke kleine beslissing
die we nemen.

We vinden sensibilisering een belangrijke taak van De Kringwinkel.
We vertellen dan ook heel graag ons
verhaal aan jongeren tijdens een rondleiding. Naast scholen zijn uiteraard
ook andere organisaties welkom voor
een rondleiding.

* verantwoording van de tool: De BKN CO2 tool is ontwikkeld door TNO in opdracht van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) in samenwerking met kringloopbedrijf Het Goed. De CO2 is tot stand
gekomen met ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doel van de CO2 tool is het uitvoeren van een berekening van de CO2 uitstoot, als gevolg van de inzameling en verwerking van goederen
door een kringloopwinkel. Deze berekening voldoet aan de afspraken die, door klimaatorganisaties als de IPCC en UNFCCC, zijn gemaakt. In principe levert de inzameling door kringloopwinkels en het hergebruik van goederen
een CO2besparing op t.o.v. afdanking in de vorm van materiaalrecycling en afvalverbranding. De scope van de tool betreft de gehele keten van inzameling en verwerking van producten volgens de verschillende routes van
product hergebruik, materiaal recycling en afval verbranding. De rekenmethodiek sluit aan bij de CO2 prestatieladder. De CO2 uitstoot als gevolg van het energieverbruik van het kringloopbedrijf zelf (gas/water/licht) is in de
huidige tool nog niet meegenomen. De huidige tool is een actualisatie van een eerdere co2 tool uit 2008 op basis van nieuwe inzichten en onderzoeksgegevens
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VIVA VELO
Naast de winkel in Eeklo huist het fietsatelier, net als De Kringwinkel bestaat het al sinds 1999.
Wat begon als een sporadische fietshersteldienst in een uithoek van het magazijn groeide uit tot
een volwaardige fietsherstelplaats met opgeleide fietsenmakers, professioneel werkmateriaal en
kwaliteitsvolle onderdelen. Een mooie groei die in 2014 uitmondde in een nieuw (neven)project van
De Kringwinkel Meetjesland vzw: Viva Velo.
Viva Velo zet de doelstellingen van ons maatwerkbedrijf nog meer kracht bij.

MILIEU

SOCIAAL

TEWERKSTELLING

Met Viva Velo werken we op het vlak
van mobiliteit aan een beter milieu.

Viva Velo streeft naar betaalbare,
zorgeloze mobiliteit voor iedereen.

Opgeleide fietsenmakers monteren
en herstellen de fietsen. Elke fiets
creëert dus werk voor mensen
met minder kansen op de gewone
arbeidsmarkt. Na opleiding kunnen
deze medewerkers aan de slag in de
reguliere economie.

10
CIJFER IN
DE KIJKER
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Voor €10 per dag
kan je al een fiets huren.
Meer info op vivavelo.be

VERKOOP

HERSTEL

De tweedehandsfietsen in de vijf Kringwinkels passeren
uiteraard allemaal eerst langs ons fietsatelier. Ze worden
hersteld, waar mogelijk met tweedehandsonderdelen, en
ondergaan een testrit.

Ooit vertrokken we vanuit de idee dat we onze
Kringwinkelklanten toch een goede service na verkoop
moesten aanbieden, ondertussen stellen we de expertise
die we ontwikkelden maar al te graag ter beschikking van
alle Meetjeslanders. Sinds 2017 kan iedereen zijn fiets bij
ons laten herstellen tegen een zachte prijs. En voor wie niet
zonder fiets kan, voorzien we maar al te graag één van
onze huurfietsen als vervangfiets.

VERHUUR

Viva Velo 2016-2019

Met de fietsverhuur van Viva Velo trekken we voorlopig
vooral de toeristische kaart. Ons mooie Meetjesland
is namelijk biljartvlak en dus ideaal fietsterrein. Bij
Meetjeslandse B&B’s en horecazaken blijkt er dan
ook een grote vraag naar degelijke huurfietsen met
onderhoudsgarantie. Het aantal Viva Velo-ambassadeurs
(horecazaken waar je kan gebruikmaken van de Viva Velofietsen) neemt dan ook exponentieel toe.

€
Verhuur
Herstel

2016
5 161
2 431

2017
5 131
2 353

2018
9 033
5 000

2019
11 500
5 900

klanten
Verhuur

2016
270

2017
447

2018
628

2019
675

68

105

245

350

Herstel

Aantal ambassadeurs per gemeente:

Sint-Laureins

Kaprijke
Maldegem

Assenede

FIETSVERHUUR

Eeklo

De Viva Velo-fietsen zijn gloednieuw
en werden in ons atelier met de
grootste zorg samengesteld.
Waarschoot
Knesselare
Zomergem
Aalter

Lovendegem

➽
➽
➽
➽

7 versnellingen
veiligheidsslot
verstelbaar zadel
lekvrije banden

Damesfietsen 60
Herenfietsen 60
Aanhangfietsen
voor kinderen 2
Elektrische fietsen vanaf juni 2019

Meetjesland

Naar aanleiding van onze twintigste verjaardag
gaan we nog wat harder op de trappers staan: vanaf
juni 2019 kan je bij ons ook elektrische fietsen huren.
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DE MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE
VAN MAATWERK
Goed nieuws, investeren in sociale tewerkstelling kost niks, het brengt daarentegen op. HERW!N
(vroeger SST), de koepelorganisatie voor sociale circulaire ondernemers liet een kosten-batenanalyse
uitvoeren met als conclusie dat elk individu dat aan het werk gezet wordt de maatschappij per jaar
maar liefst € 12 228 oplevert. Daarvan gaat een groot deel naar de overheid ( + € 3 793) en de
doelgroepmedewerker ( + € 3 085). De opbrengst uit de activiteiten ( + € 5 350) wordt door de
sociale werkplaats opnieuw geïnvesteerd in meer tewerkstelling.

Een overzicht van de kosten en de baten van de tewerkstelling van 1 voltijdse doelgroepmedewerker:

1 VOLTIJDSE TEWERKGESTELDE
DOELGROEPMEDEWERKER

=

NETTOWINST VAN € 12 228

KOSTEN = - €37 825
INDIVIDU -€1 206
Kosten voor de werknemer
bv. woon-werkverkeer of
kinderopvang

BATEN = €50 053

WINST INDIVIDU € 3 085

WINST ONDERNEMING
€ 5 350

INDIVIDU €4 292
Het verschil tussen
werkloosvergoeding
en loon

ONDERNEMING
€18 738
Opbrengsten
uit de bedrijfsactiviteiten

ONDERNEMING
-€13 389
Niet-gesubsideerde
kost voor doelgroepmedewerkers en
omkadering

OVERHEID -€23 230
Subsidies voor
doelgroepmedewerkers
en omkadering
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WINST OVERHEID
€ 3 793

OVERHEID
€27 023
Wegvallen van de
werkloosheidsuitkering
Extra inkomsten door
belastingen

STAKEHOLDERS
De Kringwinkel Meetjesland vzw wil in haar eigen verzorgingsgebied een belangrijke sociaalmaatschappelijke en ecologische meerwaarde creëren. Zonder de ondersteuning van de lokale
gemeente-, stads- en OCMW-besturen zou het voor ons echter onmogelijk zijn het verschil te maken.

Gemeente
Sint-Laureins

Daarnaast kunnen we ook rekenen op deze organisaties voor de ondersteuning en uitbouw van onze activiteiten

OVAM, de
Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij

Provincie
Oost-Vlaanderen

Psychiatrisch
centrum Sint-Jan

De burgemeester van Lievegem steunt
de medewerkers van de plaatselijke
Kringwinkel tijdens de Dag van De
Gever.

HERW!N,
de koepelorganisatie
van sociale, circulaire
ondernemers

De lokale afvalintercommunale

Vlaamse Dienst
Voor Arbeidbemmiddeling
en Beroepsopleiding

Dhr. Koen Loete op bezoek bij
radio Kringwinkel.

Europees
Sociaal Fonds

Afvalintercommunale IVM geeft in zijn
nieuwe educatieve ruimte oog voor
hergebruik en dus kreeg
De Kringwinkel er een mooie plaats.
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ANDEREN AAN HET WOORD
In deze rubriek laten we graag een aantal partners, prominenten en sympathisanten aan het woord
over wat De Kringwinkel voor hen of hun organisatie betekent.

HILDE DE GRAEVE

LUC JOOS

Schepen en Voorzitter van
het bijzonder sociaal comité in Lievegem,
mama van onze collega Glenn

Voorzitter van 1999 tot 2016,
erevoorzitter sinds 2016

“Ik vind dat jullie onontbeerlijk zijn voor de
maatschappij omdat:
• Jullie mensen kansen geven die, om welke reden
dan ook, een afstand hebben tot de reguliere
arbeidsmarkt. Jullie vertrekken vanuit de sterktes en
talenten van mensen terwijl er rekening gehouden
wordt met de beperkingen.
• Jullie op een concrete manier werken aan een
duurzame maatschappij waarin spullen een volgend
leven wordt gegeven.
• Jullie mensen in armoede de kans geven om op een
betaalbare manier van hun huis een thuis te maken,
hun gezinsleden kwaliteitsvol te kunnen aankleden
en hun vrijetijdsaanbod te kunnen
vergroten door speelgoed, boeken,
fietsen, …
• Jullie allemaal warme
mensen zijn met het hart op
de juiste plaats.”

PIETER DE CREM
Titelvoerend burgemeester Aalter en Minister van
Binnenlandse zaken en Veiligheid
“Ooit gestart in het voormalige gebouw van superette ‘den Profi’ maar
al vlug uitgegroeid tot een onmisbare schakel draagt De Kringwinkel
Meetjesland op uitzonderlijke wijze bij tot het duurzame karakter van
de gemeente Aalter en de brede regio sedert meer dan 20 jaar. Ik
heb dan ook veel sympathie voor de manier waarop jullie aandacht
hebben voor het milieu en sociale tewerkstelling, en de schitterende
wijze waarop jullie dit naar de inwoners toe vertalen.”
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"Kringwinkel Meetjesland: een
gerespecteerd en rendabel bedrijf met 5
winkels en inzamelpunten, met uitstraling
over het hele Meetjesland en een grote
groep gemotiveerde medewerkers –
niemand die dit 20 jaar geleden had durven
dromen.
Maar wat zo bijzonder is in de historiek is
dat de Kringwinkel steeds trouw is gebleven
aan de oorspronkelijke waarden van inzet
voor een duurzame samenleving vertaald
in hergebruik, sociale tewerkstelling en
betaalbaarheid, geschraagd door een
klantvriendelijke dienstverlening en hoge
kwaliteitsnormen. En daar ben ik als
erevoorzitter dankbaar voor
en fier op."

FREDERIEK DUMAREY
Therapeutisch directeur
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan
"In het Psychiatrisch Ziekhuis Sint-Jan Eeklo
behandelen we dagelijks mensen met veel
competenties en vaardigheden. Deze worden
nog te vaak onbenut gelaten binnen een
arbeidsmatige context. De Kringwinkel slaagt
erin om een ondersteunende en uitdagende
omgeving te creëren waarin deze wel aan
bod kunnen komen."

JEF TAVERNIER
Voormalig minister van Leefmilieu
“Wat was ik blij dat ik bij het ontruimen van het huis van mijn
ouders stevige meubels en nog mooie decoraties naar
De Kringwinkel kon brengen voor een tweede leven.
Kennersogen zegden me wat bruikbaar was en
wat niet. En terzelfdertijd er eens rondlopen
op zoek naar iets leuks of net dat wat je
kan gebruiken. De ruime en overzichtelijke
winkel in Aalter met buitenexpositie van bv.
tuinmeubelen nodigt bovendien uit om eens
binnen te springen."

PIETER DE POORTERE
Striptekenaar en cartoonist, die een
speciale Boerke-strip maakte naar
aanleiding van onze twintigste verjaardag
"In de Kringwinkel snuister ik het
liefst tussen de schilderijen, op zoek naar
kitcherige landschapjes waar niemand nog naar
omkijkt. Daarop schilder ik dan Boerke, waardoor
het werkje een tweede leven krijgt, en de mensen
toch plots weer interesse krijgen.”
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20 JAAR IN BEELD
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ESF-PROJECT
BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS: ESF-PROJECT ANDERS ORGANISEREN
Binnen de organisatie peilen we tweejaarlijks naar de algemene tevredenheid van de medewerkers.
We halen hier een goede algemene score van 8/10. Betrokkenheid en werkbaar werk komen als
werkpunten naar boven. Het ESF-project ‘Anders Organiseren’ moet hier een antwoord bieden.
Met het project willen we de
eerste stappen zetten richting
innovatieve arbeidsorganisatie. We
investeerden in een draagvlak voor de
organisatiekanteling en zijn klaar voor
de volgende stappen. Doel is om de
kwaliteit van de arbeid te verbeteren
en er tegelijk voor te zorgen dat de
organisatie beter kan inspelen op
veranderingen en externe eisen. Voor
de medewerkers moet dit concreet
leiden tot inspraak in planning
(regelmogelijkheden), betrokkenheid
en meedenken. Binnen de organisatie
zal de communicatie tussen de
verschillende afdelingen verbeteren.

Tijdens de projectperiode worden
intervisiemomenten georganiseerd
met de eerstelijnsleidinggevenden
om hen te ondersteunen bij het
opnemen van hun nieuwe rol.
Zowel eerstelijnsleidinggevenden
als medewerkers worden up-to-date
gehouden over het project.

Onder meer tijdens de nieuwjaarsdag voor de medewerkers werkten we tijdens verschillende workshops rond anders organiseren.
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20 JAAR IN
VERRASSENDE
CIJFERS

Meetjesland

865,89

5333

Zoveel kostte het duurste item ooit verkocht
via de veilingsite van De Kringwinkel
www.uwkringding.be. Het ging om
een zeefdruk van Roger Raveel.

Zoveel kilometer leggen
we jaarlijks af voor de
HAH-inzameling van
textiel.

1 261
Het aantal
klanten dat we
op de meest
recente editie
van onze
Dag van
De Kringwinkel
mochten verwelkomen.

755
Zoveel ton CO2 bespaarden
wij in 2018, da’s goed voor de
verwarming van 305 woningen

12 000

zoveel kapstokken
hangen er momenteel in
onze vijf winkels. Keuze
genoeg…

€3,55
Zoveel bedraagt de gemiddelde
verkoopprijs van een kledingstuk in
onze winkels, voor speelgoed
was dat dan weer

€2,02
736
Aan zoveel mensen
boden we de voorbije 20 jaar
(tijdelijke) werkervaringskansen.

17
verschillende
nationaliteiten kregen
we al over de
werkvloer, een
boeiende, inspirerende,
multiculturele
werkomgeving dus!
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DE TOEKOMST
De aandachtige lezer zal vast en zeker opgemerkt hebben dat we onze bedrijfsbrochure lieten
opleuken door Boerke. Die stripfiguur, van de hand van tekenaar Pieter De Poortere, heeft
zijn roots net als ons in het Meetjesland maar is ondertussen al bekend tot in China en de
Verenigde Staten.
Waarom we voor Boerke kozen? Omdat we ons lokale karakter in de kijker wilden plaatsen
door samen te werken met een lokaal talent, maar ook omdat we hiermee de aandacht willen
vestigen op één van de grote uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden: ons landelijke
karakter.
De Kringwinkel Meetjesland vzw ontwikkelt met succes kringloopactiviteiten,
duurzame mobiliteit en sociale tewerkstelling in een landelijke regio met een zeer lage
bevolkingsdichtheid. De antwoorden op de uitdagingen en opportuniteiten zijn voor een groot
deel andere dan bij organisaties die opereren rond grote steden. De beperkte mobiliteit van
zowel werknemers als kansarme Meetjeslanders vormt een extra uitdaging. We proberen er
creatief mee om te springen door te zorgen voor onder meer een goede spreiding van onze
activiteiten om de Meetjeslandse bevolking optimaal te bereiken.
Intens samenwerken met onze gemeentebesturen en lokaal meedenken en meewerken aan
oplossingen die leiden tot meer lokaal hergebruik, duurzame mobiliteit en lokale sociale
tewerkstelling zit ondertussen in de genen van de organisatie.
Door de brochure heen werd duidelijk dat we op heel wat gebieden stevige stappen
gezet hebben; zeer goede medewerkersresultaten, organisatieresultaten, een groot bereik,
vergroening van infrastructuur, wagenpark enz...
De volgende jaren zetten we het succesverhaal verder en dus ook de zoektocht naar een
passend organisatiemodel dat beantwoordt aan de vele maatschappelijke uitdagingen die
op ons af komen. Daarin zoeken naar de best mogelijke antwoorden op de maatschappelijke
uitdagingen, geformuleerd en uitgerold om maximaal effect te ressorteren in de zeer landelijke
regio Meetjesland.
We zullen ons de volgende jaren moeten blijven heruitvinden om onze doelen te bereiken en
uiteraard zullen we dat doen met een stevige dosis gezond (boeren)verstand.
Bedankt aan alle medewerkers en partners voor de voorbije twintig jaar.
Op naar de volgende!

Ronny Vandeputte
Afg. Bestuurder
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MEER INFO: WWW.KWMEETJESLAND.BE
DeKringwinkelMeetjesland
@dekringwinkelmeetjesland
#dekringwinkelmeetjesland

V.u.: Willy De Clerck

