Mensen en spullen
meer waard maken
met respect voor het milieu
Mensen met een afstand tot de

Vervolgens leveren zij deze opgewaardeerde spullen bij hun

arbeidsmarkt krijgen bij ons een

collega’s in een van onze zeven winkels. Op hun beurt zorgen zij

opleiding en gaan aan de slag.

ervoor dat onze klanten van een ruim aanbod aan betaalbare
spullen kunnen genieten. Zo zorgen we samen voor het verkleinen
van de afvalberg.

Vanuit ons logistiek centrum in Ruddervoorde
halen zij dagelijks herbruikbare spullen op
die zij verwerken en herstellen.
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Ons werkingsgebied
Blankenberge

Knokke-Heist

Zedelgem

• 780 m²

• 390 m²

• 630 m²

• 30.000 klanten per jaar

• 32.500 klanten per jaar

• 44.000 klanten per jaar

Brugge Sint-Andries

Brugge Sint-Kruis

Ruddervoorde

• 790 m²

• 500 m²

• 165 m²

• 50.000 klanten per jaar

• 65.000 klanten per jaar

• 5.000 klanten per jaar
Beernem

Knokke-Heist

• 22.500 klanten per jaar

Blankenberge
De Haan

• 430 m²

Zuienkerke

Damme
Brugge

In deze regio van 658 km² worden bijna
275.000 mensen bediend.

Jabbeke

Bekijk meer details over onze winkels op
Beernem

dekringwinkel.be/centrum/20/winkels.html

Zedelgem
Oostkamp
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Verklein de afvalberg
Door spullen te schenken aan De Kringwinkel:
• zorg je mee voor een job en toekomstperspectief voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
• verklein je de afvalberg
• steun je lokaal hergebruik

Nevenactiviteiten
Minder betalen voor energie?

Inboedelservice

Onze energiesnoeiers stimuleren kwaliteitsvol en energiezuinig

Ben je van plan een pand volledig te ontruimen?

wonen voor kwetsbare huishoudens.
Ze komen aan huis met een heleboel gratis energietips om te
besparen. Je krijgt ook uitleg over je energiefactuur en informatie
op maat over premies en de energiemarkt.

Ons team staat in voor de volledige ontruiming van jouw woning
of appartement. Van kelder tot zolder.
We demonteren, verpakken en ontruimen jouw volledige inboedel
en zorgen indien nodig voor parkeerborden en een ladderlift.

energiesnoeiers.net
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We schrijven voorjaar 2020. Het jaar

is dit niet mogelijk zonder de inzet van

2019 is inmiddels oud nieuws gewor-

onze medewerkers. Zij waren het die al die

den. Gelukkig zijn de begrippen ‘oud’

spullen verzamelden, verwerkten en ver-

en ‘nieuw’ relatief in Kringwinkelland,

kochten. Zo steeg de verkoopwaarde van

want beide hebben voor ons hun waarde.

de spullen, dankzij de kundige aansturing

Daarom zult u in dit jaarverslag een aantal

door de werkbegeleiders, recht evenredig

oude vertrouwdheden terugvinden, maar

met de eigenwaarde van de medewerkers,

ook een aantal verrassende nieuwigheden

dankzij de toegewijde begeleiding van de

ontdekken.

trajectbegeleiders. Zij kregen op hun beurt
steun van de collega’s van het financieel en

6. Met dank aan

Wat vooreerst oud en vertrouwd klinkt, is

HR team.

onze succesformule die we begin 2019
vastlegden in onze missie: De Kringwinkel ’t

En dit alles kwam net zoals in de voorbije

rad maakt mensen en spullen meer waard,

jaren het milieu ten goede. De afvalberg werd

met respect voor het milieu.

kleiner en onze inspanningen gingen opnieuw
niet onopgemerkt voorbij. We werden voor

Zo zamelden we in het voorbije jaar ruim

het tweede jaar op rij laureaat van het Voka

2,5 miljoen kilogram spullen in. Na ver-

Charter Duurzaam Ondernemen en we

werking slaagden we erin om 1,1 miljoen

haalden de pers met onze zwerfvuilactie en

kilogram spullen van eigenaar te doen wis-

kregen zelfs de minister-president op bezoek

selen. Dat brengt ons op een hergebruik-

naar aanleiding van Dikketruiendag. De brede

percentage van 44,2 procent. Uiteraard

samenleving kan onze aanpak dus smaken.
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2019 kende zoals gezegd ook een aantal

Naast arbeidsomstandigheden zijn ook

nieuwigheden. Spullen inzamelen doen

arbeidsvoorwaarden van belang. Door

we voortaan op drie nieuwe locaties. Een

de invoering van een nieuw decreet werd

van onze winkels in Brugge verhuisde van

De Kringwinkel ’t rad in 2019 een maat-

de binnenstad naar een invalsweg in Sint-

werkbedrijf. We zijn niet langer een sociale

Kruis. En in Zedelgem opende onze winkel

werkplaats, maar wees gerust: we blijven

die een aantal jaar daarvoor in vlammen

een sociale werkgever. Dit bleek onder

opging opnieuw zijn deuren. We kregen

meer uit de twee extralegale verlofdagen

ook de steun van externe partners. Sinds

die iedere medewerker kreeg en de glijtijd

het voorjaar van 2019 werd er een inza-

die werd ingevoerd voor alle bedienden en

melpunt gerealiseerd op de parking van het

de voorvrouwen en voormannen in onze

Oostkampse bedrijf Centric.

afdelingen.

We investeerden eveneens in ons logistiek

Tot slot veranderde in het voorbije jaar de

centrum, met name in zonnewering en een

managementstructuur van De Kringwinkel ’t

optimalisatie van de rekkenstructuur. Deze

rad. Het Bestuursorgaan stelde vertrouwen

innovaties werden nauwgezet opgevolgd

in een driekoppig managementteam dat dit

door de nieuwe preventieadviseur, want

jaarverslag graag aan u aanbiedt.

onze medewerkers verdienen niet enkel een
aangename, maar ook een veilige werkomgeving. Naast de investering in onze panden
hebben wij daarom een EHBO opleiding

Laure Vanhulle, Tine Vandecasteele

georganiseerd en een hitteplan uitgerold.

& Serge Geloen
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Mensen meer waard maken
Sinds 1 januari 2019 gaan we als maatwerkbedrijf en niet langer als sociale werkplaats
door het leven. In onze onderneming werken medewerkers die op onze eigen loonlijst
staan, naast medewerkers die een uitkering genieten of die op de loonlijst van een externe
werkgever staan, bijvoorbeeld een lokaal bestuur.
Het aantal mensen op onze eigen loonlijst neemt toe: op een jaar tijd evolueerden we van

We helpen meer mensen
aan een job, zo investeren
we als maatwerkbedrijf in
de toekomst
- Tine Vandecasteele
HR manager

114 naar 126 voltijdsen (156 mensen) waarvan 87 mannen en 69 vrouwen. 80 medewerkers waren ouder dan 50. Die toename is te verklaren door een stijgend aantal maatwerkers dankzij enerzijds de uitbreiding van ons maatwerkcontingent van 84,5 naar 86,5
voltijdse equivalenten in april 2019 en anderzijds de nauwgezette invulling van dit contingent. Maand na maand werd nagegaan of we maximaal invulden, rekening houdend met
bijvoorbeeld uitval door ziekte. Arbeidszorgmedewerkers aantrekken blijft echter moeilijk.
Het aantal mensen die niet op onze loonlijst staat, kende een lichte daling. Die daling is
te wijten aan een verminderde toeleiding van leerwerknemers (via OCMW art. 60 §7) en
mensen die in het kader van een justitiële maatregel bij ons werden tewerkgesteld.
De krapte op de arbeidsmarkt laat zich ook bij ons voelen. Er blijven vacatures openstaan.
Dit tekort aan personeel verhoogt de werkdruk en remt onze groei. Als werkgever zijn we
blijvend op zoek naar mogelijkheden om meer mensen aan een job te helpen.
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2019 in cijfers

Verdeling per werkvorm
125 maatwerk

Aantal medewerkers op loonlijst

0

Aantal medewerkers in de onderneming

114 voltijdsen in 2018

248 mensen in 2018

126 voltijdsen in 2019

236 mensen in 2019

30

60

90

120

150

0

50

100

Participatieladder
51 OCMW art. 60
125 WOP

110 WOP60Hoog
17 arbeidszorg
1 AMA

51
OCMW
art.60
150

200

betaald werk
betaald werk
met ondersteuning

onbetaald werk

deelname aan activiteiten

sociale contacten buitenshuis

geïsoleerd

06
05
04
03

6 administratief
en ondersteunend
5 sociale dienst

156
mensen
op loonlijst
18
arbeidszorg
& AMA

250

Opstroom

(WerkOndersteuningsPakketten)

0 enclave

20 werkbegeleiders

11
andere

Instroom

3 reguliere economie 5 › 6

29 stages

0 enclave 5 › 5’

42 andere doelgroepen

8 arbeidszorg 4 › 5

14 nieuwe WOP
19 arbeidszorg

3 AMA 3 › 4
1 AMA
In 2019 zijn maar liefst 8 mensen intern doorgestroomd van

02

onbetaald werk naar betaald werk met ondersteuning. 3 mensen

01

te zijn gezien onze onderneming het creëren van tewerkstellings-

maakten de overstap naar een regulier bedrijf. Cijfers om trots op
kansen hoog in het vaandel draagt.
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De cijfers zijn ongezien hoog.
We groeien voornamelijk in
kleine spullen en textiel
- Serge Geloen
Operationeel manager

Spullen meer waard maken
1. Inzameling
We zamelden 110 ton meer spullen in dan in 2018 (+5%). Augustus was onze sterkste
maand, in december was de inzameling het laagst.
Het merendeel van de ingezamelde spullen werd door de gever gebracht naar één van
onze inzamelpunten (+13% tov 2018). We zamelden eveneens meer spullen in via recyclageparken ten opzichte van het jaar voordien (+14%). De inzamelingen op afroep toonden
een dalende trend (-5%).

Hoeveelheid inzameling

Totale inzameling per kanaal

2442 ton in 2018

8% 3%
8%

2552 ton in 2019

24%

gebracht
op afroep
inboedelservice
57%

recyclagepark
andere

0
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2000

2500

3000

Jaarverslag 2019 – VZW Leefbaar Wonen – Kringloopcentrum “De Kringwinkel ’t rad” – dekringwinkel.be/trad – blijzaak.be

9

Van alle spullen die we inzamelden, is

Totale inzameling per productgroep

het overgrote deel meubelen en huisraad.
Nochtans gebracht
kende de inzameling van meuop afroep

belen een daling van 6%. De inzameling
inboedelservice

van textiel (+9%) en huisraad (+12%) was
recyclagepark

beduidendandere
hoger dan in 2018

Knokke-Heist
Blankenberge

13%

7%

meubelen
37%

17%

huisraad
textiel
andere

26%

electro

Waar er winkels zijn, is de inzameling
hoger dan in andere gemeenten. Uitschieter
is Brugge, waar we bijna 1.200 ton spullen
inzamelden. Dat is 6% meer dan in 2018.

De Haan

Damme
Knokke-Heist

Zuienkerke
Brugge
Blankenberge

75 - 150 ton

Zuienkerke

Zedelgem

600 - 1200 ton

is 300
30 - 600
ton ton
meer ingezameld dan het jaar
voordien.
150 - 300 ton

Jabbeke
De Haan

Ook in Beernem vallen de cijfers op, daar

Damme
Beernem

< 75 ton

600 - 1200 ton
300 - 600 ton

Brugge
Oostkamp

150 - 300 ton

Jabbeke

75 - 150 ton
< 75 ton
Beernem

Zedelgem

Oostkamp
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Het cijfer voor hergebruik
stijgt jaar na jaar maar er
is nog veel potentieel in
de regio!
- Laure Vanhulle
Financieel manager

Spullen meer waard maken
2. Hergebruik
We zamelden 9 kg per inwoner in. Na sortering en verwerking bleek dat iets meer dan
4 kg van die spullen konden worden verkocht in onze winkels. De andere spullen werden
zoveel als mogelijk gerecycleerd wanneer bleek dat er geen hergebruik meer mogelijk was.
We staan voor een geweldige uitdaging als je weet dat de OVAM 7 kg hergebruik vooropstelt per inwoner in Vlaanderen. Om die cijfers te halen moeten we nog een pak meer
spullen inzamelen en verwerken en dat vereist uiteraard veel extra helpende handen en
extra inzamelkanalen.

Bestemming ingezamelde spullen
hergebruik verkoop
Kringwinkels

18%
44%
38%

Indeling recyclage en extern hergebruik
hout (recyclage)

11%

recyclage en
extern hergebruik

14%

restafval

18%

36%

electro (recyclage)
papier (recyclage)
andere (recyclage)

21%

textiel (recyclage en
extern hergebruik)
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Hergebruik (kg/inwoner)
inzameling

10

hergebruik

8

6

4

2
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38%
33%

36%

35%

2016

2017

43%

44%

2018

2019
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2015
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30%
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Een efficiëntere
sortering zorgt voor een
recordverkoop
- Frederick De Paepe
Coördinator winkels

Spullen meer waard maken
3. Verkoop
De installatie van een sorteerband voor textiel en voor huisraad wierp zijn vruchten af. De
sortering gebeurde efficiënter en zorgde voor een sterke stijging van de verkoopcijfers.
Het zijn dan ook voornamelijk de productgroepen textiel (+28%) en huisraad (+15%) die
ver boven de cijfers uit 2018 stijgen.
Onze winkels deden het zeer goed, in het bijzonder Knokke-Heist waar 18% meer werd
verkocht dan in 2018.
We bereikten 250.000 klanten in 2019, ook daar zijn we bijzonder trots op.
Totale omzet per productgroep
textiel

7%
17%

34%

18%

huisraad
meubelen
vrije tijd e.a.

24%

electro
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Totale omzet uit verkoop

0,0

Omzet

+20,1%

2,25 miljoen in 2018

49.569 in 2018

2,55 miljoen in 2019

59.542 in 2019

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Omzet en klanten per winkel
winkel

omzet

vgl. 2018

klanten

vgl. 2018

Beernem

€ 219.816

+ 2,60%

23.798

+ 12,90%

Blankenberge

€ 359.438

+ 11,00%

30.333

+ 1,80%

Brugge Sint-Andries

€ 518.564

+ 10,00%

53.812

+ 17,70%

Brugge Sint-Kruis

€ 609.281

+ 3,90%

69.598

+ 17,00%

Knokke-Heist

€ 333.680

+ 18,00%

33.959

+ 9,90%

Zedelgem

€ 254.057

+ 8.80%

29.062

+ 1,40%

Blijzaak

€ 171.425

/

10.102

/

€ 85.101

+ 10,90%

1.792

+ 36,30%

Magazijnverkoop
Varia

totaal 2019

€ 2.671

- 74,40%

120

+ 16,50%

€ 2.554.032

+ 13,40%

252.576

+ 15,30%
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Terugblik op 2019
Dikketruiendag

Zwerfvuilactie

Bij de start van Dikketruiendag in februari

In samenwerking met basisschool De Kiem,

stopte

Geert

gingen we begin april een handje helpen in

Bourgeois in ons logistiek centrum om zijn

de strijd tegen het zwerfvuil. Op die manier

dikke trui op te halen. Op Dikketruiendag

maakten we onze buurt proper. Samen ver-

zetten ook wij onze verwarming wat lager

zamelden we 900 liter afval, dat zijn onge-

Vlaams

minister-president

om zo de klimaatproblematiek onder de
aandacht te brengen.

Opening Brugge
Sint-Kruis

veer 15 grote vuilzakken. Achteraf gingen
de kinderen van de basisschool en onze
medewerkers samen nog een warme chocomelk drinken in Blijzaak!

Na twintig jaar in de binnenstad is De
Kringwinkel ’t rad in april verhuisd naar een
andere locatie langs de Maalse Steenweg.
Het vorige pand was verouderd. De nieuwe
locatie heeft heel wat troeven. Er is heel wat
natuurlijk daglicht, er zijn minder trappen
voor de medewerkers, maar vooral: het
pand is vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers én makkelijk bereikbaar voor klanten.
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Jaarcertificaat 2019 VCDO
Enkele jaren geleden ondertekenden we het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en engageerden we ons om een individueel actieplan te realiseren rond 10 thema’s zoals onder
meer Corporate Governance, maatschappelijk engagement, risicobeheersing, mensvriendelijk ondernemen, duurzame logistiek en mobiliteit… Zo proberen we ons steentje bij te dragen
aan de realisatie van de 14 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Na een jaar intensief werken aan duurzaam ondernemen binnen onze organisatie, ontvingen
wij in juni het jaarcertificaat 2019 van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Blijhof

In stijl afronden…

In juli 2019 werd een kleinschalig moes-

Op 24 december vond in Ruddervoorde een

tuinproject, Blijhof genaamd, opgestart bij

eindejaarsfeest plaats. Er werd gegeten,

onze winkel Blijzaak. Op die manier willen

gezongen en gedanst. We werkten hiervoor

we de medewerkers kennis laten maken

samen met lokale handelaars. De pasta

met tuinieren en gezonde voeding.

van Pasta Puur werd met smaak verorberd.
Het team van Brugge Sint-Andries liet zich

De groenten worden verwerkt tot lekkere

kennen als gangmaker van de dansvloer op

en gezonde soep. Blijhof werkt inspirerend,

de muziek van de coverband Par Hasard.

zowel voor ons als voor onze klanten!

DE CARAFÉ zorgde er dan weer voor dat
niemand met dorst naar huis moest gaan.
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Vooruitblik op 2020
Ook in 2020 zijn we verhuisd, want begin dit jaar openden we onze vernieuwde winkel in
Zedelgem, die twee jaar na de brand herbouwd werd tot de mooiste alsook meest ecologische Kringwinkel in Vlaanderen.
In 2020 belooft het een even uitdagend jaar te worden, een eerste belangrijke datum is
alvast 12 mei, want op die dag houdt De Kringwinkel ‘t rad sociale verkiezingen, daarvoor
zijn de voorbereidingen volop bezig.
Net zoals in 2019 wordt er ook dit jaar ingezet op het verbeteren van het centraal prijsbeleid. Zo nemen we binnenkort een systeem in dienst, dat met het inscannen van de barcode

Er komt een nieuwe inrichting van het

op boeken een prijsindicatie geeft. Op deze wijze is het voor meer medewerkers mogelijk

magazijn, met extra aandacht voor veilig-

om boeken te prijzen, en wordt de prijszetting op eenduidige wijze gerealiseerd.

heid en ergonomie. Zo komt er in 2020
een AED toestel in Ruddervoorde.

We maken er in 2020 werk van om de huisraad centraal te prijzen, zodat de doorstroom
van onze huisraadgoederen richting verkoop in onze winkels nog vlotter gebeurt.

We gaan dit jaar volop voor het behalen
van het kwaliteitslabel Q for WSE.

Ook onze inboedelservice breiden we uit met een 2de ploeg. We starten een promocampagne op om de inboedelservice breder bekend te maken. Deze campagne kwam tot stand
in overleg met de West-Vlaamse Kringwinkels, die hiervoor hetzelfde beeld zullen gebruiken.

Jaarverslag 2019 – VZW Leefbaar Wonen – Kringloopcentrum “De Kringwinkel ’t rad” – dekringwinkel.be/trad – blijzaak.be

17

Met dank aan
Onze medewerkers... die elke dag klaar
staan om ons bedrijf te maken tot wat het is.
Leden van het

Onze gevers… die spullen schenken
en zo mee helpen om die spullen meer
waard te maken.

bestuur:
Dekersgieter Jan
Vanhoutteghem Toon

Onze klanten… die spullen kopen en zo
mee onze omzet realiseren.

Vankersschaever Joris
Waes Lodewijk
Ramon Noel

De intercommunales IVBO & AGSO evenals de steden en
gemeenten van ons verzorgingsgebied, met wie wij al jaren
een goede samenwerking hebben.

Verkest Luc
Leupe Stefaan
De Raes Lien
Vanderstichele Marie-Jeanne

In het bijzonder Gemeente Oostkamp, Gemeente
Zedelgem, Stad Brugge, Gemeente Beernem, Gemeente
Knokke-Heist en Stad Blankenberge.

Grauwet Johan
Van Osselaer Isabel

Onze bestuurders en leden van de algemene vergadering…
die belangeloos het beste van zichzelf geven om
De Kringwinkel ’t rad te vormen tot wat het geworden is.
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De Kringwinkel ‘t rad

Sociale tewerkstelling van 86,5 VTE

Originele en betaalbare spullen in

binnen maatwerk op een totaal van 250

7 winkels + 1 logistiek centrum

medewerkers

Grote aandacht voor het milieu

foto cover: Benny Proot
opmaak en vormgeving de-formatie.be

De Kringwinkel ’t rad
Terluchtestraat 38, 8020 Oostkamp
Tel. 050 34 94 00

www.dekringwinkel.be/trad

E-mailadres: klc@trad.be

www.blijzaak.be

RPR Brugge - 0457.516.831

v.u.: Laure Vanhulle p.a.: Terluchtestraat 38, 8020 Oostkamp

VZW Leefbaar Wonen – Kringloopcentrum

