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738.479,30 kg
recyclage

34% l

296.700 kg
niet herbruikt,  
maar niet verloren!

13% l

1.155.441 kg
hergebruik in  
De Kringwinkel

53% l

4,51 kg
hergebruik  
per inwoner

Top 5 recyclage
1 Hout (35%)
2 Papier (20%) 
3 Textiel (17%)
4 AEEA (16%)
5 Metaal (5%)

Uitgestroomde 
kilo’s 2017

Ingestroomde 
kilo’s 2017

Inzamelkanalen
l Brengers (61%)
l Containerpark (7%) 
l Ophalingen (26%) 
l Integraal (6%)

BEST-zak 
Ivarem

4 dagen inzameling 

18 ton goederen

BEST-zak 
Londerzeel
4 dagen 

inzameling

10 ton 
goederen

2.219.010 kg 
ingezamelde 

goederen 
 8,66 kg
per inwoner 

kg =

=

Koen's 
voorwoord

Beste medewerker, partner, geïnteresseerde lezer,

2017 was opnieuw een constructief bouwjaar voor Ecoso . We doorliepen verschillende 
trajecten met de medewerkers en bestuur; waarbij we samen brainstormden over onze 
uitdagingen en oplossingen voor de toekomst tijdens personeelsdagen, strategiedagen en 
andere overlegmomenten. Samengevat gaan we voor nog duurzamer ondernemen, zetten we 
meer in op opleiding, ontwikkeling en gediversifieerdere activiteiten, willen we meer 
medewerkers en samenwerking met andere organisaties om te groeien. Zodat er voor 
iedereen die uit de boot valt, toch een mogelijkheid is om via werk zijn of haar talenten te 
kunnen inzetten.



De Kringwinkels 
2017

Personeel  
2017

164 personeelsleden (117,45 VTE)

l Doelgroepwerknemers (73) - 50,3 VTE
l Art. 60 OCMW (36) - 34,9 VTE
l Arbeidszorg (17) - 8,47 VTE
l Vrijwilligers (14) - 3,13 VTE
l Brugproject (5) - 2,35 VTE
l BIO - beroepsinlevingstage (3) - 3,00 VTE
l Omkadering (16) - 15,3 VTE

Aantal klanten per Kringwinkel

Willebroek (58.694)

Schelle (21.387) Rumst (21.247)

Niel (23.207)

Mechelen-Noord (42.487) Mechelen-Centrum (35.830)

Londerzeel (21.872

Mechelen-Zuid (24.611)

Wat kopen klanten?
l Textiel (37%)
l Huisraad/decoratie (19%)
l Meubelen (18%)
l Elektro (6%)
l Hobby/speelgoed/boeken (18%)
l Fietsen/sanitair (2%)

Klantgerichtheid
Verbeterde  
communicatie naar de klanten.

Kringwinkel Korenmarkt
Na de aankoop van het gebouw van de Kring-
winkel op de Korenmarkt, zijn we overgegaan 
tot verbouwingen. De winkel verhuisde tijdelijk 
naar een pop-up pand in de Geitestraat.

Persoonlijke ontwikkeling
We experimenteerden volop met TMA (Talent Motivatie Analyse) om 
zo een helder beeld te krijgen van de talenten van onze medewerkers. 
Een uitstekend middel om medewerkers te ontwikkelen en op de juiste 
plaatsen in te zetten.

Vooruitblik 2018
2018 zal eveneens een bruisend jaar worden waar we verschillende nieuwe projecten en activiteiten in de steigers gaan plaatsen: 
de integratie van de hout -en fietsactiviteiten van ’t Atelier, een mogelijke opstart van een werking m.b.t. sociale voedseldistributie, 
ergonomische ingrepen door invoeren geautomatiseerde sorteerinstallaties voor kledij, de totale vernieuwing van de Kringwinkel 
op de Korenmarkt in Mechelen, uitbouw van een opleidingswerking en verschillende ingrepen om onze CO² uitstoot te verlagen.

En verder...

Milieu
De helft van ons wagenpark rijdt op CNG.
Een elektrische vrachtfiets werd aangekocht om in de 
toekomst ophalingen te kunnen verrichten.


