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'A l s  j e  a l l e e n  m a a r 
w e r k t  v o o r  e e n  l o o n , 
b e n  j e  e e n  a r m e 
m e n s ,  d e n k  i k .' 

GEVONDEN IN DE KRINGWINKEL:

MENSELIJKE 
WARMTE
INTERVIEW RAF COPPENS: STAND-UPCOMEDIAN EN 
ARBEIDSZORGMEDEWERKER IN DE KRINGWINKEL

Stand-upcomedian Raf 
Coppens werkt twee 
dagen per week als 
arbeidszorgmedewerker 
in De Kringwinkel in Asse. 
En daar heeft hij zo zijn 
redenen voor. We strikten 
hem voor een interview 
net voor de lockdown. Een 
openhartig gesprek over 
het nut van de sociale 
economie, de structuur van 
een job en de miserie van 
te veel ambitie. 

Waarom doe je dat, als arbeids-
zorgmedewerker aan de slag 
gaan in De Kringwinkel?

Raf Coppens: ‘Een stand-upcomedi-
an leidt best wel een eenzaam be-
staan. Je treedt alleen op en na een 
voorstelling rij je alleen terug naar 
huis. De volgende dag, als je vrouw 
en kinderen het huis uit zijn, werk je 
aan je teksten. Alleen. Als je constant 
tussen vier muren zit, draai je met je 
gedachten in cirkeltjes. Vooral als dat 
depressieve gedachten zijn en ik ben 
gevoelig voor depressies. Ik moest 
dus buitenkomen. Daarom doe ik al 
vier jaar lang, twee dagen per week, 
arbeidszorg in De Kringwinkel. Mijn 
specialiteit? De boeken, cd’s en dvd’s 
op hun plaats zetten.’

Zonder een euro te verdienen? 
Geeft je dat genoeg voldoening?

‘Zeker, het is mijn opinie dat men-
sen werken om te voldoen aan vier 
basisbeginselen in ons leven. Dat is 
loon, structuur, ontplooiing en soci-
aal contact. Ik heb met mijn werk in 
De Kringwinkel geen loon, maar de 
overige beginselen vind ik hier wel. 
Dat is voor mij voldoende. Als je al-
leen maar werkt voor een loon, ben 
je een arme mens, denk ik.’

Waarom in De Kringwinkel? Er 
zijn zoveel andere mogelijkheden 
om vrijwillig te werken.

‘Ik heb er niet doelbewust voor ge-
kozen om hier te komen werken. Een 
vriend die hier werkte, heeft me op 
deze mogelijkheid gewezen. Ik kon 
evengoed ergens anders beland zijn 
maar ik denk niet dat ik nog een kans 
maakte in het ‘officiële’ circuit. Wat 
mij hier in de Kringwinkel van Asse 
het meest charmeert, is het mense-
lijke, de warmte. Er heerst hier een 
relaxte sfeer. Er mag nog eens een 
‘klapke’ gedaan worden. Veel pro-
fessioneler hoeft het niet voor mij.’

TOPPEN EN DALEN

Mis je de grote shows niet, de 
aandacht, het televisiewerk?

‘Af en toe treed ik ook nog eens op, 
maar vooral in cafés of oude paro-
chiezalen. Locaties met een ziel. Ook 
daar ben ik op zoek naar dat mense-
lijke. Ik heb een hekel gekregen aan 
marketeers met opgefokte reclame-
campagnes. De stress van de televisie 
mis ik zeker niet.
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Soms heb ik wel heimwee naar het 
succes van toen, maar dat komt om-
dat ik nostalgisch ben van aard. Dan 
heb je de neiging om te denken dat 
het vroeger allemaal beter was, ter-
wijl het eigenlijk nu evengoed of zelfs 
beter is. Naar het verleden kijken, is 
zoals naar een reeks bergen kijken: 
je ziet alleen de toppen en niet de 
dalen. Let op, dat zijn niet mijn woor-
den. Ik heb dat ooit ergens gelezen.’

Heb je je professionele ambities 
dan opgeborgen?

‘Ambities heb ik niet meer, die zijn 
de basis van frustraties. Met ambitie 
heb je alleen maar miserie achteraf. 
Ik ben blij met wat ik nu doe. Mijn 
vrouw is nog bij mij, mijn kinderen 
ook, ik leef niet in ruzie en mijn huis 
is afbetaald dus financieel heb ik het 
goed. Daarnaast heb ik ook mijn op-
tredens nog. 

Heb je nooit gedacht om terug 
te keren naar het onderwijs? Je 
stond ooit voor de klas. 

‘Klopt, ik gaf wiskunde en natuur-
wetenschappen in de middelbare 
school. Maar nee, ik zie me niet te-
rugkeren naar het onderwijs. Dat is 
sterk geprofessionaliseerd en in de 
klas wordt gewerkt met smartpho-
nes, Smartschool, digitale agenda’s 
… Toen ik nog lesgaf, was dat nog 
niet zo. Ik heb het geprobeerd, hoor. 
Tot twee keer toe, in 2011 en in 
2013. Dat heeft telkens een maand 
geduurd. Ik praatte voor de klas zoals 
ik het op het podium deed. Recht-
toe rechtaan. Dat viel niet steeds in 
goede aarde. De leerlingen gingen 
thuis vertellen wat ik allemaal had 
verteld in de klas. Dat kwam dan bij 
de directeur terecht en ik moest me 
telkens weer verantwoorden.’

GOOIEN MET SERVIES

In De Kringwinkel kom je in con-
tact met mensen die het moei-
lijker hebben. Heeft dat je de  
dingen helpen relativeren?

‘Ik had al een ruime blik op de we-
reld, daarvoor had ik deze ervaring 
niet nodig. Maar het klopt dat je hier 

heel verschillende mensen tegen-
komt. Klanten, maar ook medewer-
kers. Sommigen hebben zelfs in de 
gevangenis gezeten en zetten hier 
hun eerste voorzichtige stappen te-
rug in de samenleving.’

‘Ze inspireren me. Ik heb zelfs een 
nieuwe show geschreven met De 
Kringloopwinkel en de mensen die 
hier werken en komen winkelen als 
rode draad. Soms wordt er hier iets 
gestolen of wordt er ruzie gemaakt. 
Of komt er een koppel met servies 
gooien omdat het hier goedkoper is 
dan thuis (lacht). Er kwam ook eens 
een oudere vrouw vragen of ze hier 
haar oude kleren kon afgeven. Ik 
antwoordde daarop: ‘Doe ze maar 
uit, madam’. Dat zijn de grappige 
dingen die ik hier beleef. Ik voel me 
dan een beetje zoals Philippe Geu-
bels in de Colruyt.’

Heeft dit werk je beeld van de  
sociale economie bijgesteld?

‘Ik kende de sociale economie wel al 
een beetje. Mijn beeld hiervan was 
dat het er al tamelijk professioneel 
aan toe ging. Goed zo, maar veel 
ernstiger moet het niet worden. De 
Kringwinkel begon als een klein ma-
gazijn dat volstond met allerlei twee-
dehandsspullen. Vandaag is het al 
een grote winkel. Vroeger kon je hier 
ook allerlei spullen kwijt die je anders 
naar het containerpark zou brengen. 
Dat kan nu niet meer zomaar. Elk 
item wordt streng gecontroleerd 
voor het wordt aangenomen. Als het 
niet voldoet, moet je het terug mee-
nemen.’

HOUVAST

Slaagt De Kringwinkel als sociaal- 
economieproject volgens jou?

‘Ik vind het zeker goed dat De Kring-
winkel mensen terug in het arbeids-
circuit brengt. 

‘De mensen die hier werken, zijn 
helemaal oké. Het is niet zo dat 
alle Brusselaars crapuleus zijn, alle 
OCMW’ers luierikken, alle ex-gevan-
genen gangsters. Dat is allemaal niet 
waar. De mensen die hier werken, 

zijn allemaal toffe gasten. Met de ei-
genwaarde en het respect dat ze hier 
krijgen, het degelijke loon, het werk, 
dat houdt hen op het rechte pad. Wat 
je erin stopt, krijg je als maatschappij 
dubbel en dik terug. Je kan beter in 
de sociale economie investeren dan 
in gevangenissen. Als iedereen met 
een beetje verstand nadenkt, kom je 
tot dezelfde conclusie. Dat moeten 
de politici toch ook weten.’

Iemand die na drie jaar gevangenis 
opnieuw in de maatschappij terecht-
komt, vindt hier opnieuw een beetje 
structuur en ritme. Heel belangrijk, 
vind ik dat. Als je dezelfde persoon 
zonder houvast op straat zet, her-
valt hij allicht sneller. Dat kost de ge-
meenschap opnieuw geld.’

Je werkt hier al vier jaar. Wat zou 
je met jouw ervaring doen, mocht 
je nu minister zijn van de sociale 
economie? 

‘Niets, denk ik. Laat alles gewoon 
zoals het is. Misschien met wat meer 
omkadering en professionalisering in 
de goede zin. De Kringwinkel mag 
geen koude winkel worden. Maar 
met wat meer steun, kan dit initiatief 
nog verder groeien en openen er mis-
schien nog meer winkels. Dan kunnen 
er nog meer mensen aan de slag.’

DE ZIN VAN HET LEVEN

Heeft je ervaring hier ook je  
humor veranderd? Je kijk op de 
wereld?

‘Ik heb gestudeerd, heb twintig jobs 
gedaan, heb van een werkloosheids-
uitkering geleefd, ben artiest, heb 
gevochten tegen depressies en ik 
werk in De Kringwinkel. Door al die 
ervaringen heb ik al een brede kijk, 
hoor. Daardoor nuanceer ik dingen 
al wat gemakkelijker. Zoals de brie-
venschrijvers in de krant, daar lach 
ik eens hard mee. Die halen één as-
pectje uit wat ze lezen en gaan daar 
helemaal op in. Maar als je het volle-
dige dossier kent, dan ventileer je je 
mening niet. Dan zwijg je.’

‘Ach, wat ik als voornaamste bood-
schap van het leven heb onthouden, 
is dat je maar beter iets kan beteke-

nen voor andere mensen. Wat je zelf 
bent of wat je hebt bereikt, speelt 
helemaal geen rol. Ik heb een talent 
voor comedy. Ik ga het podium op 
om wat geld te verdienen en ook 
een beetje voor mijn ego. Maar als 
de mensen een goede avond heb-
ben gehad en gelachen hebben, dan 
is dat ook goed voor mij. De zin van 
het leven is de ander. Andere men-
sen helpen, daar draait het om.’

Behalve de Kringwinkel in Asse zijn er 

nog een 60-tal andere organisaties die 

arbeidszorg aanbieden. Om dit aanbod 

mogelijk te maken kunnen de arbeids-

zorginitiatieven rekenen op een  

gezamenlijke financiële ondersteuning 

van 265.000 euro per jaar.

www.vlaamsbrabant.be/sociale-economie

De sociale economie kan levens veranderen. Dat ondervond niet 
alleen Raf Coppens maar ook Peter Leyman, Christophe Waterplas 
en Astrid Verberckt. 

Hun verhalen illustreren waarom het de moeite loont voor een 
(lokaal) bestuur om te investeren in sociale economie. 

Je vindt hun getuigenissen en 
veel praktische tips terug in het 
boek ‘Aan de slag met so-
ciale economie’ van Mieke 
Frans, bestuurssecretaris soci-
ale economie bij de provincie 
Vlaams-Brabant. 

Je kan het boek bestellen op 
de webshop van uitgeverij 
Vanden Broele. 

Wil je graag meer info of 
heb je vragen? Stuur een 
mail naar mieke.frans@
vlaamsbrabant.be
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De Kringwinkel, voor de coronacrisis toesloeg.


