ACTIVITEITENVERSLAG ‘17

Dankzij De Kringwinkel
raakte ik uit
mijn sociaal isolement
Francine, medewerkster Maldegem

Meetjesland
Een woordje uitleg over hoe De Kringwinkel Meetjesland vzw de doelstellingen realiseerde in 2017
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VOORWOORD
Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren...
We zijn erin geslaagd om dromen te verwezenlijken zonder wetten met
voeten te treden en vooral door goed om te gaan met praktische bezwaren.
We kijken dan ook met een zeer goed gevoel terug op 2017.
Intern werkt iedereen hard aan de opbouw van een hecht team
dat heel wat uitdagingen aankan.
Dit heeft geleid tot bijzonder goede resultaten.
Een zeer gevoelige stijging van de inzameling tot meer dan 1,5 miljoen kg,
bijna 13 kg per inwoner! De winkelverkoop steeg evenredig zodat we een lokaal
hergebruik konden realiseren van meer dan 6 kg per inwoner.
We zijn goed op weg om de ons door de Vlaamse overheid opgelegde
doelstellingen van 7 kg hergebruik per inwoner tegen 2022 te behalen.
Evenwicht zoeken tussen de milieudoelstellingen en de zorg voor onze
medewerkers is echter als balanceren op een slappe koord.
De ontwikkeling van de organisatie wordt sterk beïnvloed door het stilaan
structureel wordend tekort aan personeel.
De voor 2018 aangekondigde extra Maatwerkplaatsen ervaren we
als positief maar onvoldoende om alle doelstellingen te realiseren.
Werken bij De Kringwinkel Meetjesland moet ook werkbaar blijven.
We onderzoeken de volgende jaren, met steun van ESF, of we door innovaties in
de arbeidsorganisatie de werkbaarheid voor de medewerkers
verder kunnen verbeteren.
Alle beschikbare competenties van medewerkers aanspreken
en ontwikkelen kan leiden tot groei, vooral van de medewerkers zelf.

Willy De Clerck, voorzitter
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MISSIE
Werk, milieu en sociaal: die
drie kernwoorden vormen de
maatschappelijke doelstellingen
en dus de motor achter De
Kringwinkel Meetjesland vzw.
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WERK
We 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

SOCIAAL

We 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.

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 fietsproject willen realiseren:
betaalbare mobiliteit voor iedereen.

Een duidelijke visie en sterke waarden moeten ervoor zorgen dat we deze missie
realiseren. Nieuwsgierig? Surf dan zeker eens naar www.kwmeetjesland.be en
ontdek de visie en de waarden van De Kringwinkel Meetjesland vzw.
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EEN MEETBARE STRATEGIE
De missie werd in 2015 vertaald naar een strategie voor de periode
2016-2018 en dat resulteerde in een aantal concrete en meetbare
strategische doelstellingen. Zie hieronder voor een tussentijdse stand
van zaken.
We maken de cijfers ook graag tastbaar
aan de hand van een verhaal uit De Kringwinkel.

WERK: MEETBAAR...
DUURZAME BETAALDE TEWERKSTELLING
Doel 2018 3 extra VTE (zonder maatwerksubsidies)
+ +
Eind 2017 3,5 VTE (zonder maatwerksubsidies)
INTEGRATIE VAN KANSENGROEPEN
Doel 2018 3 doorstroomstages
Eind 2017 Al 2 doorstroomstages gerealiseerd
Doel 2018
Eind 2017

Verzuimpercentage van 11,4% naar 10,5%
Verzuimpercentage bedraagt 10,9%, een daling t.o.v. 2016

HOGERE INZETBAARHEID VAN MEDEWERKERS
Doel 2018 Min. 1 POP-gesprek per jaar met doelgroepmedewerkers, 		
introductie competentiematrixen
Eind 2017

De POP-gesprekken zijn een vaste waarde
en ook de competentiematrixen bewijzen hun nut.

MEER INZAMELING
Doel 2018 Producthergebruik van 6,5 kg per inwoner,
hergebruikpercentage van 50%, hogere inzamelcijfers.
Eind 2017
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Producthergebruik van 6,02 kg per inwoner,
hergebruikpercentage van 45,9%, de inzameling blijft stijgen.
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…EN OOK TASTBAAR
Teammatrixen: competentiematrixen op teamniveau
Na de introductie van de
planningsborden in 2016, waardoor
medewerkers op vandaag een
stuk actiever deelnemen aan het
planningsmoment, was de tijd rijp om
de werking binnen de verschillende
afdelingen naar een volgend
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level te brengen. In 2017 zagen
de teammatrixen het levenslicht:
competentiematrixen op teamniveau.
Op de verticale as vind je de taken en
op de horizontale as een inschatting
van de taakvolwassenheid van elke
medewerker.

Wat deze tool zo handig maakt? Hij
geeft inzicht in de opleidingsbehoeften
van de medewerkers en dient
daardoor als startpunt voor
de ontwikkeling van kennis en
vaardigheden. Het is ons doel om
alle medewerkers zo breed mogelijk
op te leiden en zoveel mogelijk taken
binnen de afdeling te laten beheersen.
Ook binnen werving en selectie is
de matrix een handige tool. We zien
enerzijds welke competenties een team
nodig heeft om zich te versterken maar

anderzijds zorgt het ook voor een
vlottere inzetbaarheid van zwakkere
doelgroepen, want niet iedereen is
uiteraard in de mogelijkheid om alle
taken binnen een functie op te nemen.
Ten slotte maakt de matrix aan elke
medewerker, zwak of sterk, duidelijk
welke belangrijke bijdrage hij levert
aan het geheel en, misschien nog
belangrijker, daagt hij de medewerkers
uit om na te denken over hun
persoonlijke ontwikkeling en groei.
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MILIEU: MEETBAAR...
MEER VERKOOP
Doel 2018
Eind 2017
Doel 2018
Eind 2017

850m² extra verkoopruimte
Er werd 225m² extra winkelruimte gerealiseerd in Eeklo.
Stijging van het kwaliteitsimago (audits)
In 2017 werden door de koepel geen audits uitgevoerd,
we blijven uiteraard werken aan betere winkels.

GROTERE BEKENDHEID
Doel 2018 Meer mensen kennen ons en bezoeken onze winkels.
Eind 2017 We blijven met onze acties nieuwe klanten aantrekken.
We plannen een volgend marktonderzoek in 2019.
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INNOVATIEF VERKOOPKANAAL
Doel 2018 Min. 1 extra verkoopkanaal in de praktijk getest
Eind 2017 We verkochten in 2017 97 items op kringding.be,
goed voor een omzet van €4902.
DALING ENERGIE- EN WATERVERBRUIK
Doel 2018 Daling met 10%
Eind 2017 Relightening in Aalter: oude verlichting werd vervangen
door ledverlichting, wat het verbruik doet halveren.

… EN OOK TASTBAAR
De nieuwe textielsorteerschijf moet ervoor zorgen dat het sorteerteam nog meer
textiel verwerkt, wat leidt tot een groter aanbod en dus meer verkoop in onze
winkels, wat dan weer een positieve invloed heeft op ons hergebruikcijfer.
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SOCIAAL: MEETBAAR...
BETAALBARE EN KWALITEITSVOLLE TWEEDEHANDSWINKELS
Doel 2018 Benchmarking bevestigt onze positie
van goedkope Kringwinkel.
Eind 2017 Op sectorniveau vond geen prijsonderzoek plaats maar
intern onderzoek wijst uit dat onze prijzen vrij stabiel blijven.
De gemiddelde stukprijs bedroeg €2,71 in 2016
en voor 2017 is dat €2,79.
DE MEDEWERKER ALS VOLWAARDIGE INTERNE STAKEHOLDER
Doel 2018 Een betere score bij de interne tevredenheidsenquête
Eind 2017 Het algemeen resultaat van de tevredenheidsenquête
was net als in 2016 8 op 10.
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… EN OOK TASTBAAR
Tijdens de nieuwjaarsdag die we
organiseren voor alle medewerkers,
werkten we in groepjes rond
bepaalde thema’s die ook in de

interne tevredenheidsenquête aan
bod kwamen. We gingen samen op
zoek naar oplossingen voor de kleine
knelpunten die naar boven kwamen.
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INZAMELKANALEN

O
1.524.428

1.524.428 kg… zoveel kg schonken jullie in 2017 aan
de Meetjeslandse Kringwinkels. 699.701 kg daarvan
kwam in aanmerking voor verkoop in de winkel en dus
hergebruik*. Dit resulteert in een hergebruik van
6,02 kg/inwoner. De OVAM legde de lat op
7 kg hergebruik tegen 2022. We blijven ons verder
inzetten om het hergebruik te doen stijgen.
In 2018 hopen we 1.540.444 kg in te zamelen.

6,02 kg/inwoner. Bedankt!
* Het hergebruik geeft het aantal kilogram aan dat effectief in de winkel verkocht wordt. Ondanks de
nauwgezette controle door onze teams, komt er toch wel wat afval bij ons terecht. Uiteraard gaan wij
de verschillende afvalfracties met de grootste zorg sorteren en recycleren, alles verloopt zo ecologisch
mogelijk.

GRATIS OPHAALDIENST
253.946 kg

i 09 377 77 74

BRENGPUNTEN
818.205 kg

i www.kwmeetjesland.be
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TEXTIELCONTAINERS
260.150 kg

i www.kwmeetjesland.be

HUIS-AAN-HUISINZAMELING TEXTIEL
35.922 kg

i ophaalkalender en op
www.kwmeetjesland.be

OP HET RECYCLAGEPARK
156.205 kg

i bij het recyclagepark in uw buurt
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WINKELS

Kringen? Da’s streven naar betaalbare tweedehandswinkels in
het Meetjesland. Winkels waar iedereen graag eens rondneust en
leuke spullen op de kop tikt. Of het nu is omdat je spaarvarken op
dieet staat, je kwaad wordt van overconsumptie of je gewoon
iets origineels wilt. Er zijn duizend-en-één redenen om in
De Kringwinkel te shoppen. Bovendien zijn er minstens evenveel
vondsten te doen. En wie kunnen we beter laten vertellen waarom
ze kiezen voor De Kringwinkel, dan onze klanten zelf…

Katarzyna komt bijna wekelijks naar De Kringwinkel voor kleertjes. Deze keer
krijgt Melanii een boek en Wiktor enkele strips. “Ik leerde De Kringwinkel
kennen via vrienden en kom hier vooral winkelen omdat het goedkoop is. Ik
schrik er telkens van dat ik maar zo weinig geld kwijt ben. Met drie kinderen
in huis is dat mooi meegenomen.”
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Een oude schoolbank kon niet ontbreken in het interieur van leerkracht Elien.
Na lang zoeken op allerlei tweedehandssites, kwam ze er vandaag eentje
tegen in De Kringwinkel. “En die mooie spiegel kon ik ook niet laten liggen,”
zegt ze, “al weet ik nog niet waar ik hem ga hangen.” Elien vindt het leuk om
oude spullen te combineren met iets moderns. Meestal trekt ze ook haar mama
mee naar De Kringwinkel. “Uit mijzelf zou ik hier vroeger nooit binnengestapt
zijn,” geeft mama Kathleen toe, “onze generatie stond nog wat twijfelachtig
tegenover tweedehands maar de laatste jaren is dat toch ferm veranderd.”

“We kwamen eigenlijk een kastje halen”, aldus Christophe en Joyce. “Maar
dat was buiten onze zoon Ebbe gerekend.” Die kreeg een driewieler in het
vizier en wist mama en papa te overtuigen met zijn guitige blik. Terwijl de
kleine rakker zijn eerste meters maalt, kunnen zijn ouders wel rustig verder op
zoek naar hun kastje.

18

19

1.339.176

2018

1.348.611

97.097

Zomergem

2017

524.935

Aalter

1.191.295

Maldegem

Assenede

Eeklo

2016

185.098

251.390

132.775

Aalter

Zomergem

98.887

200.246

265.349

164.709
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60.331

Zomergem

627.014

Aalter

PROGNOSE

Maldegem

Assenede

Eeklo

Totaal

609.985

Maldegem

Assenede

Eeklo

Totaal

124.338 klanten
kwamen in 2017 iets
kopen in één van
de Meetjeslandse
Kringwinkels. Goed
voor een omzet van
€ 1.339.176. Een
omzet die wij
investeren in onze
medewerkers, onze
werking en onze
sociale doelstellingen.

Totaal

124.338 X
BEDANKT EN
TOT ZIENS!

225.030

269.254

166.983

DE 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.
Altijd veel werk aan de (Kring)
winkel dus… en aangezien het
ons doel is om arbeidsplaatsen
te creëren kunnen we dat enkel
toejuichen.
Naast de reguliere tewerkstelling voor
stafmedewerkers en omkadering (de
instructeurs) bieden wij als erkend
maatwerkbedrijf een job aan mensen
met minder kansen op de gewone
arbeidsmarkt. Maar we werken ook
samen met OCMW-besturen voor
personen met het statuut ‘tijdelijke
werkervaring’ (artikel 60) en bieden
werkervaringskansen aan mensen in
een traject van arbeidszorg en aan
jongeren die een brugproject volgen.

2016
2,5
10,72
29

13,7
2

11,81

2017
2,5
9,9
29
9,72
2
11,61

PROGNOSE 2018
2,5

Vaste medewerkers maatwerk

11

Omkadering

32

Extra medewerkers
Artikel 60/Tijdelijke werkervaring

10

Arbeidszorg
Brugprojecten
Alle cijfers zijn uitgedrukt in VTE (Voltijds Equivalenten)

3
12,61
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DE KRINGWINKEL IN BEELD

Het is leuk snuisteren in de nieuwe cd- en platenbakken in De Kringwinkel in Eeklo

Als een hecht team samenwerken, dat vinden we in De Kringwinkel heel belangrijk
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Fotoshoot in De Kringwinkel naar aanleiding van de Dag van De Kringwinkel

We vertellen ons tewerkstellingsverhaal in onze winkels.
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Aan scholen en organisaties geven we tijdens rondleidingen maar al te graag een unieke blik achter de schermen.

De vernieuwde textielsortering zorgt voor meer ergonomie en efficiëntie.
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In december 2017 was er een persmoment n.a.v. het
project ‘Circulaire Economie’ van afvalintercommunale
IVM.

De RED ONS-borden op de recyclageparken moeten
ervoor zorgen dat nog meer spullen van de afvalberg
gered worden.

Acties zoals de kerstactie zorgen voor een goede
verkoop van seizoensgebonden producten.

Als er nieuwe rekken nodig zijn, draagt iedereen zijn steentje bij.
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HET VERHAAL VAN DAVY
Davy getuigt graag over hoe sociale tewerkstelling
je leven terug op de rails kan krijgen.

- 45 jaar
- Werkt al 6 jaar als chauffeur
- Leukste aan zijn job: Als we mensen kunnen helpen. Vooral oudere
mensen zijn soms echt heel tevreden dat we hun spullen komen ophalen.
- Minst leuke aan zijn job: We krijgen soms verwijten naar ons hoofd
geslingerd als we iets niet aanvaarden. Maar iemand anders moet het
toch nog kunnen gebruiken he?

Het levenspad van Davy ging niet
altijd over rozen. Hij was lang een
vrijbuiter, leefde op volle snelheid en
was zelfs lid van een motorbende.
Tot op vandaag ziet hij er met z’n
opvallende tatoeages nog altijd ruw
uit, maar de binnenkant is een stuk
zachter geworden. En daar speelde De
Kringwinkel een belangrijke rol in.
“In 2012 ben ik hier begonnen”, steekt
Davy van wal. “Ik was toen al vijf jaar
tegen mijn zin werkloos. Ik rolde van
de ene opleiding in de andere maar
kreeg nergens een kans. Door mijn
uiterlijk en mijn voorgeschiedenis, denk
ik.” Het was een zware periode voor
Davy.
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Zonder job kreeg hij zijn leven
niet echt op de rails. “Als je geen
geld verdient, kan je moeilijk een
appartement huren en dan geraak
je niet vooruit in het leven.” In 2012
solliciteert hij bij De Kringwinkel. Al
tijdens het eerste gesprek voelde hij dat
het er anders was. “Er werd door mijn
uiterlijk heen gekeken. We babbelden
over wat ik voor de organisatie kon
betekenen en omgekeerd.”
Davy ging aan de slag bij De
Kringwinkel, kon terug een
appartement huren en beter nog, hij
werd er zelfs verliefd. “Kelly en ik
hebben het goed samen en ik ben blij
dat het klikt met haar zoon. Ik heb alles
wat ik moet hebben nu, een job die ik
graag doe en een gezin. Geen zotte
toeren meer voor mij.”

Er werd door mijn uiterlijk
heen gekeken. We
babbelden over wat ik
voor de organisatie kon
betekenen en omgekeerd.
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ONZE PARTNERS
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.

Gemeente
Sint-Laureins
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En ook deze partners helpen ons bij de verdere uitbouw van onze activiteiten
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VOORUITBLIK
2017 was meer dan geslaagd, we gaan de ingeslagen weg verder
volgen en we hopen op voldoende extra betaalde arbeidsplaatsen.
Uitbouwen winkelpunten
We bouwen de openingsuren van onze
winkel in Assenede af omwille van
personeelstekorten.
We zullen de vrijgekomen medewerkers
vooral inzetten in onze winkels in
Maldegem en Eeklo, die beide een
grondige facelift zullen ondergaan.
• In De Kringwinkel in Eeklo werken
we verder aan de winkelbeleving met
nieuw winkelmeubilair en een frisse
communicatie.
• We bouwen ons fietsherstelatelier
verder om naar een professioneel
herstelatelier waar de opgedane
expertise ter beschikking wordt gesteld
van de klanten. Onze medewerkersfietshersteller leren omgaan met
klanten.
• De Kringwinkel in Maldegem betrekt
in mei een nieuwe locatie. We blijven
op hetzelfde adres maar trekken
naar de voorzijde van het gebouw
en verdubbelen er onze oppervlakte.
Naast de volledige vernieuwing van
onze winkel, hebben we aandacht
voor de modernisering van de
verwerkingsruimte. Efficiënter werken
om de grote instroom te kunnen
verwerken.
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Investeren in
CO2-neutrale gebouwen
De Kringwinkel in Aalter kreeg
vorig jaar ledverlichting in de
gebouwen. Daardoor daalde het
elektriciteitsverbruik met bijna 50%.
We gaan op dit elan verder.
In De Kringwinkel in Maldegem
investeren we in ledverlichting maar ook
in zonnepanelen, een zonneboiler en
een warmtepomp voor verwarming.
Het verbruik zal gevoelig dalen en
bovendien voor een groot deel door de
eigen installaties groen zijn.
Verder zetten we, samen met de stad
Eeklo, in op duurzame mobiliteit voor
onze medewerkers. De auto aan de
kant is de boodschap, (elektrisch) fietsen
een oplossing waar we als werkgever
ons steentje willen toe bijdragen.
Investeren in medewerkers
Misschien nog de belangrijkste
beweging die we in 2018 inzetten.
We werken aan kwaliteit van de arbeid.
Met de steun van ESF (Europees Sociaal
Fonds) onderzoeken we innovatie bij
de werkorganisatie om werkbaar werk
mogelijk te maken.
Alweer een heel uitdagend jaar voor
de boeg, we gaan er met de voltallige
ploeg tegenaan!

Schrijf hier je eigen notities.
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De Kringwinkel Meetjesland vzw
Slachthuisstraat 2b
9900 Eeklo
www.kwmeetjesland.be
T 09 377 77 74
E info@kwmeetjesland.be

32

www.kwmeetjesland.be

