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Ons DNA: 3 pijlers van ons samenwerken en 
begeleiden
Deltagroep biedt volwaardige, duurzame en gepaste jobs op maat aan 
aan mensen die om persoonlijke redenen moeilijk werk vinden. We zetten 
volop in op begeleiding, opleiding en werkervaring. Door aan het werk te 
zijn, verbetert de materiële situatie van onze medewerkers, maar ook hun 
welbevinden en maatschappelijke betrokkenheid.

Wat zijn onze pijlers op vlak van samenwerken en begeleiding? 
Waarden nastreven kan je immers op verschillende manieren doen. We nemen je mee 
op een ontdekkingsreis waarbij je kennismaakt met het DNA van Deltagroep. 
 

De zelfdeterminatietheorie
De omgangscultuur en de houding van de omkadering zijn 
van cruciaal belang. Binnen Deltagroep baseren we ons 
handelingskader op de zelfdeterminatietheorie(1) van waar- 
uit we 3 basispijlers, het DNA van onze organisatie, destil-
leren.

De zelfdeterminatietheorie geeft een uitstekend inzicht 
op het mechanisme van motivatie. Indien je zelf veel invloed 
hebt op wat en hoe je iets doet, heeft dit een positieve invloed 
op je welbevinden. We komen tot hoge motivatie en opti-
male groei als drie psychische basisbehoeften vervuld zijn: 
autonomie, verbondenheid en mogelijkheden ontplooien.

De bevrediging van 
deze 3 behoeften is 
volgens de zelfde-
terminatietheorie de 
motor om verande-
ring teweeg te bren-
gen.  Het zorgt voor 
betere prestaties, een 
groter doorzettings-
vermogen en creativi-
teit. Omgekeerd tast 
een tekort bij één van 
deze drie behoeften 

het welzijn van mensen aan, wat gevolgen heeft voor hun 
handelen.

Theorie, maar wat zegt de praktijk?
Vorig jaar deden we de test: de werkleiders somden alle 
elementen eigen aan onze manier van samenwerken 
en begeleiden op. Ook een aantal medewerkers waren 
aan zet om aan te geven hoe zij de organisatie ervaren. 
Al deze elementen konden stuk voor stuk worden gepar-
keerd onder ofwel autonomie, verbondenheid of mogelijk-
heden ontplooien. 

Ons DNA werd dus bekrachtigd. Onze aanpak sinds jaar en 
dag kunnen we nu dus concreet benoemen en afbakenen 
met onze 3 pijlers, ons DNA.

 Autonomie
Wanneer een leidinggevende vertrouwen heeft in het 
kunnen van de medewerker en verantwoordelijkheid geeft 
volgens mogelijkheden, komt dit ten goede aan de fierheid 
van die persoon in zijn job. Medewerkers krijgen hierdoor 
zelfvertrouwen en zelfrespect en het gevoel belangrijk te 
zijn als schakel in het geheel. Verantwoordelijkheid en 
vertrouwen krijgen, zorgt ervoor dat je dit ook waar maakt.

In het ideale geval krijgen medewerkers een taak toege-
wezen waarvoor zij zich op hun beurt ten volle verant-
woordelijk voelen. Hieruit ontstaan succesverhalen waarbij 
medewerkers gedreven zijn om het beste van zichzelf te 
geven en soms opvallend minder afwezig zijn. Binnen zijn 
domein krijgt de medewerker een zekere inspraak en vrij-
heid om de zaken te organiseren en aan te pakken. De werk-
leider blijft het kader scheppen, maar de medewerker krijgt 
vrijheid in de invulling ervan. Samen zijn ze in staat tot het 
behalen van mooie eindresultaten. Zo krijgen medewerkers 
inspraak in het eigen takenpakket en werken we bottom-up. 
De medewerkers geven zelf aan wat goed verloopt, waar 
zij tegenaan botsen en waar zij ondersteuning willen. De 
leidinggevende geeft hen hierin de nodige begeleiding en 
ondersteuning op maat. Waar er klassiek jaarlijkse evalua-
ties gepland zijn, stapten we binnen Deltagroep over naar 
kwartaalgesprekken. Dit net vanuit de insteek om medewer-
kers zelf aan zet te laten en verantwoordelijkheid te geven 
over de eigen loopbaan. Op die manier wordt de rol van 
leidinggevende die van coach. Waar zaken verkeerd lopen 
en feedback, bijsturing en evaluatie toch nodig blijken, is dit 
voorzien, maar niet systematisch bij iedereen. Zolang alles 
goed loopt, ziet de leidinggevende toe op het geheel en sti-
muleert hij, in medewerkersvergaderingen, ochtendoverleg 
en individueel overleg de groepsgeest en medewerkers-in-
spraak.(1)Edward L. Deci en Richard M. Ryan, 2002, Handbook of 

Self-Determination Research 

‘We komen tot hoge 
motivatie en opti-
male groei als drie 

psychische basisbe-
hoeften vervuld zijn: 
autonomie, verbon-

denheid en mogelijk-
heden ontplooien.’
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 Verbondenheid
Verbondenheid gaat over groepssfeer en teamgeest, waar 
respect is voor elkaar, waar de teamleden elkaar helpen 
en de samen uit - samen thuis gedachte leeft. Dit kan pas 
als medewerkers het gevoel hebben dat ze betrokken 
zijn, wanneer ze meedenken en er participatief overleg en 
dialoog bestaat. Op die manier leert men luisteren naar 
elkaar, net als mee-voelen met elkaar en wordt  meeden-
ken gestimuleerd. Geëngageerde teams ontstaan die samen 
meer bereiken dan elk individu apart.

Een heuse opdracht, 
zeker vanuit de we-
tenschap dat derge-
lijke principes voor 
sommige medewer-
kers nieuw zijn.

Van de leidinggeven-
de vraagt dit andere 
vaardigheden dan 
het puur klassieke 
top-down aansturen 
van werknemers. 

Verbondenheid gaat 
even goed over het mee-leven bij problemen. Actief luiste-
ren, de eerste zorgen voor elkaar opvangen en waar moge-
lijk kanaliseren. 

In de praktijk zijn er veel mooie voorbeelden van verbon-
denheid: medewerkers die meedenken en initiatief nemen 
bij actiedagen, het vieren van successen, maar evengoed 
het open bespreken van tegenslagen en deze opvatten als 
leermomenten, … Op die manier ontstaan hechte groepen 
waar iedereen zijn plaats heeft en bijdraagt tot het geheel.

 Mogelijkheden ontplooien
Inzet volgens mogelijkheden houdt in dat de leidinggeven-
de in staat is om de mix van talenten, kennis en vaardig-
heden te detecteren. Daarnaast moet hij flexibel genoeg 
zijn om het takenpakket samen te stellen op maat van 
elk individu, zonder daarbij het groter geheel uit het oog 
te verliezen. Talenten ontdekken kan enkel in een cultuur 
waar medewerkers fouten mogen maken en vooral waar je 
de zaken zonder taboe kan bespreken. Van de leidingge-
vende wordt hierin heel wat creativiteit en flexibiliteit ver-
wacht, vooral ook omdat er veel tijdelijke medewerkers zijn. 
Het komt er op neer om constant de juiste persoon op de 
juiste plaats in te zetten.

Dit zorgt voor tevreden medewerkers die zich goed voelen 
in hun job.  Volgens mogelijkheden stimuleren we bij onze 
medewerkers persoonlijke groei in houding, kennis en vaar-
digheden. Bij sommige medewerkers leidt dit ertoe dat ze 
klaar zijn voor doorstroom naar een job in de privésector. 
Voor andere medewerkers reikt de groei minder ver, maar is 
een nieuwe taakinvulling op termijn of een groei op vlak van 
houding en vaardigheden binnen een vast takenpakket even 
belangrijk. Leren in de brede zin van het woord en opleidin-
gen van alle soorten (formeel, informeel, intern, extern, in 
groep, individueel,…) zijn sleutels om dit te realiseren. 

De pijlers doen leven in de 
organisatie
De 3 pijlers zijn gekend bij de omkadering en leven al in 
de praktijk, maar zijn op vandaag in de organisatie nog 
nieuw als term. We maken affiches en tijdens de onthaal-
dag komen de pijlers aan bod. Het komende jaar staat een 
vorming in de verschillende afdelingen gepland waarin 
we de 3 pijlers grondig uitleggen aan alle medewerkers. 
Zo hopen we dat ons DNA volop leeft bij iedereen! 

‘Verbondenheid gaat 
even goed over het 
mee-leven bij proble-
men. Actief luisteren, 
de eerste zorgen voor 
elkaar opvangen en 
waar mogelijk kanali-
seren.’
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(1)Onder kop 8.5.2. Meer inzicht in de textielketen

Kunnen sociale organisaties straks nog textiel 
inzamelen?
Je kent de containers langs de weg, waarmee organisaties en bedrijven 
kledij inzamelen.  Enkele private bedrijven zijn naar de rechtbank gestapt, 
om de inzameling van textielafval door kringloopcentra aan te vechten.  
Als ze gelijk zouden krijgen, verdwijnen de sociale organisaties en het 
lokaal hergebruik van de markt.

De burger verwacht dat de kledij die hij met een groot 
hart in een container deponeert, rechtstreeks naar hulp-
behoevenden gaat, of minstens dat de opbrengst ervan 
integraal het goede doel steunt.

Wie het nieuws volgt weet intussen dat de meeste in-
zameling eigenlijk georganiseerd wordt door gewone 
private bedrijven met winstoogmerk. Vaak maken deze 
gebruik van een naam die aan een sociaal doel doen den-
ken, of stellen ze het voor alsof de inzamelaar een goed 
doel is.  In de praktijk gaat het hooguit over een gift, 
beperkt tot een fractie van de winst.

In Zuid-West-Vlaanderen zijn de belangrijkste inzame-
laars, naast De Kringloopwinkel, een paar private bedrij-
ven en de vzw Wereldmissiehulp.  Er zijn ook nog enkele 
plaatselijke sociale organisaties die herbruikbare kledij in 
een lokaal winkeltje aanbieden, maar deze zamelen niet in 
via straatcontainers.

Lokaal hergebruik versus export
Het Kringloopcentrum zamelt textiel in, om zoveel mo-
gelijk kledij aan te bieden in de plaatselijke winkels. 
Zo hebben mensen met een laag budget ook een groot 
aanbod kledij tegen een lage prijs (of soms zelfs gratis).  
En ook de milieubewuste of hippe burger, voor wie niet 
alles nieuw hoeft te zijn, vind er zijn gading.

Dat we hiermee sociale jobs en werkbegeleiding realise-
ren is goed bekend.  Maar tegelijk zorgen we voor min-
der vervuiling. Kledij die mensen hier opnieuw gebruiken 
moet niet naar de andere kant van de wereld om daar 
tweedehands te verkopen.  De private inzamel- en sor-
teerbedrijven sorteren al hun kledij om in het buitenland 
te verkopen: Oost-Europa, Azië, Afrika.

Lokaal hergebruik scoort vele malen beter qua 
energieverbruik en luchtverontreiniging dan her-
gebruik na verre export. Het is dan ook goed en 
logisch dat Vlaanderen in het nieuwe Uitvoerings-
plan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 
(2016), zijn voorkeur geeft aan lokaal hergebruik(1). 
Van alles wat een kringloopcentrum inzamelt, kan 
gemiddelt ongeveer een derde hier nog gedragen wor-
den, de rest gaat naar de klassieke sorteerbedrijven.

Van wilde westen naar geregele-
menteerde textielinzameling
Tot een tiental jaren geleden, konden bedrijven en orga-
nisaties redelijk soepel inzamelbakken plaatsen langs de 
straat of bij een supermarkt, of zomaar huis-aan-huisinza-
meling organiseren.  

Maar het gaat bij deze inzameling eigenlijk over textiel-
afval.  De gemeenten zijn volgens de wet bevoegd om te 
bepalen wie huishoudelijke afvalstoffen mag inzamelen, 
dus ook voor textielafval.
Onder stimulans van OVAM reglementeerden steeds meer 
gemeenten de textielinzameling. Ze sloten een overeen-
komst af met een of meerdere organisaties of bedrijven. 
Andere inzamelaars moesten hun containers wegdoen.  
Dit liep niet van een leien dakje, ook in onze regio werden 
we nog jaren met illegale inzameling door bepaalde be-
drijven geconfronteerd. De beslissingen van gemeentes 
of intercommunales werden ook vaak aangeklaagd bij de 
provincie, meestal zonder succes.

In Zuid-West-Vlaanderen startte De Kringloopwinkel 
in 2004 met inzameling via containerparken in heel de 
regio, inzamelbakken langs de straat, en huis-aan-huis-in-
zameling in een aantal gemeenten.  

 

Onze medewerkers maken de containers 
op regelmatige basis leeg.

actueel-beleid
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Door de jaren groeide het aantal inzamelbakken gestaag, 
met een grote sprong in 2016.  We schatten ruwweg dat 
we ongeveer de helft van de afgedankte kledij in de regio 
inzamelen, goed voor 1.900 ton en een lokaal hergebruik 
van 36,5%, waarmee we de trend zetten in Vlaanderen.

Textielinzameling voor de hoogste 
bieder?
Meer en meer gemeenten steunen de sociale doelstellingen 
en het lokaal hergebruik via de kringloopwinkels, door een 
deel of soms de volledige textielinzameling aan een kring-
loopcentrum toe te wijzen. Naast de sociale en ecologische 
voordelen werken ook de transparantie en service van de 
kringloopcentra deze tendens in de hand.

De laatste jaren is er 
echter de nieuwe trend 
van het aanbesteden 
van de inzameling. 
Deze trend is er geko-
men na de bankencrisis 
van 2008-2009, met 
grote financiële gevol-
gen voor de gemeen-
tes.  Enkele gemeentes 
elders in Vlaanderen 
kozen ervoor om het 

plaatsen van inzamelbakken toe te kennen aan de hoogste 
bieder. In plaats van diverse organisaties en/of bedrijven 
een plaats te geven, kan op deze manier nog slechts één in-
zamelaar overblijven. Hierdoor vielen sociale organisaties, 
zoals de kringloopwinkels maar bijvoorbeeld ook Oxfam 
solidariteit of Spullenhulp uit de boot. 

Enkele gemeentes in onze regio kozen voor een tussen-
oplossing: enerzijds een aantal plaatsen geven aan socia-
le organisaties zoals het kringloopcentrum, en anderzijds 
de overige plaatsen aanbesteden.  De meeste gemeenten 
houden de regie zelf in handen. Ze beslissen zelf wie kan 
inzamelen, en laten dit niet aan de markt (= de hoogste 
bieder) over.

Rechtbank
In het voorjaar 2016 is bvba VICT samen met twee zuster-
bedrijven naar de Raad van State gestapt om een beslissing 
van een intercommunale bij ‘uiterst dringende noodzake-
lijkheid’ te laten schorsen.  Het ging over de inzameling van 
alle textiel in de regio rond Aalst (intercommunale ILVA), 
die toegestaan was aan de kringloopcentra in deze regio.  
De Raad van State schorste de beslissing van de intercom-
munale op 1 juni 2016.  Definitieve uitspraak volgt.

Sindsdien stapte VICT, telkens met wisselende andere 
spelers, meermaals naar de Raad van State om de schor-
sing van beslissingen te vragen. Zo werden beslissingen van 
Maasmechelen, Dilbeek en MIROM Roeselare geschorst.  

Op 16 maart 2017 kwam een vordering tot schorsing van de 
overeenkomst tussen IMOG, de stad Harelbeke en Kring-
loopcentrum Z-W-Vlaanderen voor de Raad van State.  

Deze beslissing werd niet geschorst omdat de klacht laat-
tijdig werd ingediend.

Er zijn ook zaken voor gewone rechtbanken aangespannen 
om overeenkomsten met kringloopcentra onverbindend te 
laten verklaren.

Telkens argumenteren de bedrijven dat de textielinzame-
ling volledig via een openbare aanbesteding moet toege-
wezen worden.  Ze vochten zelfs een beslissing aan waar 
70% van de inzameling zou toegewezen worden aan de 
hoogste bieder, en 30% aan het kringloopcentrum (zaak 
MIROM Roeselare).

Een aantal onvolkomendheden of interpretatieproblemen 
in diverse wetgeving, zorgt voor deze schorsingen door de 
Raad van State.  

Conflicterende wetgeving
De Raad van State sprak zich (eind april 2017) nog in geen 
enkele van deze zaken definitief uit.  Maar het is duidelijk 
dat de schorsingen geen goede zaak zijn.  

Onder de huidige wetgeving is de uitkomst onzeker. 
Belangrijk gegeven is echter dat er nieuwe wetten op 
openbare aanbestedingen en op concessies voor dien-
sten goedgekeurd werden in 2016.  Deze zijn nog niet van 
kracht, maar eens het zover is, is er zeker meer rechtsze-
kerheid voor de overheden die met sociale en ecologische 
criteria willen rekening houden.  We zien dus zeker uit naar 
de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving

Er is ook een spanningsveld tussen enerzijds de Europese 
vrije-markt-principes, en anderzijds de opdrachten van een 
kringloopcentrum, en de verplichting voor gemeenten om 
met een kringloopcentrum een overeenkomst te sluiten en 
hergebruik te stimuleren.

Als een gemeente de strikte marktlogica zou (moeten) 
volgen, dan botst dit met de verwachtingen en verplichtin-
gen van Vlaanderen.  Vlaanderen geeft prioriteit aan lokaal 
hergebruik, zoals bevestigd in het nieuwe en hoger aange-
haalde Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval. 

Vijf voor twaalf voor de lokale 
autonomie en sociale doelstellin-
gen
Dit verhaal (gebaseerd op waargebeurde feiten …) illus-
treert hoe het vrije-marktdenken kan knagen aan sociale 
initiatieven, en focust op een winstgedreven economie.  
Vanuit een sociale bewogenheid geven mensen graag 
kledij weg aan een organisatie die mensen helpt. Dat 
spreekt vanzelf.  

We zijn er zeker van dat de nieuwe wetgeving de mist doet 
opklaren.  Hopelijk laat deze niet lang op zich wachten.  

‘Vanuit een sociale 
bewogenheid geven 
mensen graag kledij 
weg aan een orga-
nisatie die mensen 
helpt.’
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Vooruit met de vorming!
De jobs binnen het Kringloopcentrum en Constructief zijn heel 
uiteenlopend en vragen vaak veel uitleg en begeleiding. Werkleiders en 
instructeurs doen dat spontaan tijdens het werk, maar sommige zaken 
vragen een meer uitgebreide en gedifferentieerde aanpak.

Sinds de start van de interne vormingsmedewerker, eind 
2014, kwam er een waaier aan nieuwe opleidingsmoge-
lijkheden bij.  Voordien volgde vooral omkadering forme-
le vormingen, sindsdien is het aantal opleidingen sterk 
uitgebreid naar alle medewerkers. Sinds januari 2015 
vindt maandelijks de onthaaldag plaats. Nieuwe mede-
werkers krijgen op één dag een uitgebreide uitleg over 
onze werking, onze regio, de missie en visie, veiligheid 
en het arbeidsreglement. Zowel nieuwe constructief- als 
kringloopwinkelmedewerkers krijgen uitleg over de beide 
vzw’s, sinds kort aangevuld met een stuk rond Mobiel.
Medewerkers die starten in het kringloopcentrum 
krijgen uitleg over de beste hef- en tiltechnieken 
en krijgen een rondleiding in de centrale werkplaats.
Nieuwe medewerkers bij Constructief krijgen een 
rondleiding in de verschillende afdelingen van Construc-
tief.

 

De onthaaldag kreeg lovende commentaren van zowel 
medewerkers als omkadering: de gevarieerde opbouw en 
originele presentatie spreken iedereen aan.

In de loop van 2015 boden we de eerste kassavormin-
gen aan in de kringloopwinkels. In het voorjaar van 2016 
gaven we de eerste klantgerichtheidstrainingen, zowel 
aan nieuwe medewerkers als aan de anciens. De training 
is geïllustreerd met eigen fotomateriaal en opgebouwd 
rond het menselijk lichaam : hoofd (smile, je bent gezien), 
handen (kan ik je helpen?) en benen (sterk staan).

Het interactieve karakter van de opleiding is de grote 
sterkte: er is veel tijd en ruimte om te luisteren naar de er-
varingen van de collega’s. We stimuleren het uitwisselen 
van tips en feedback en werken praktijkgericht.

 
 

Voorjaar 2016: de eerste klantgerichtheidstrainingen.



De inzet op vorming binnen de Deltagroep, is duide-
lijk te zien in de cijfers: het aantal mensen dat een vor-
ming volgt en het aantal vormingsuren stijgen sterk. 
Ook organiseren we steeds meer opleidingen in huis. 
322 personeelsleden volgden één of meerdere oplei-
dingen (intern of extern), goed voor 3.420 vormings-
uren. We registreerden voor het eerst meer vormingsu-
ren voor medewerkers dan voor omkadering. Een groot 
deel van de vormingsuren, en een kwart van het vor-
mingsbudget ging naar interne opleidingen rond vei-
ligheid (heftruck en hoogtewerker besturen, EHBO, …)
In de nabije toekomst werken we nog een paar nieuwe 
thema’s uit die heel wat voorbereiding vragen, zoals om-
gaan met agressie, om hiermee een vervolg te breien aan 
de klantgerichtheidsopleiding.

We willen ook tot een systeem van structurele interne 
vorming komen. Regelmatig zal de vormingsmedewerker 
een hele dag aanwezig zijn op elke afdeling om aan alle 
vormingsvragen te voldoen. Vooraf bespreken de betrok-
ken werkleiders en de vormingsmedewerker de noden op 
de werkvloer zodat die laatste een programma op maat 
kan maken. Het bepalen van de frequentie en het con-
crete verloop van deze vormingsdagen staat nog op de 
planning, maar de goesting om eraan te beginnen is groot!

Matthias Debosschere, vormingsmedewerker:

De eerste 6 weken draaide ik in alle afdelingen mee. 
Die uitgebreide inloopperiode heeft me enorm geholpen 
om snel het grotere plaatje van beide maatwerkbedrijven 
te begrijpen. Toch was het enorm zoeken tijdens mijn 
eerste maanden als vormingsmedewerker.

Mijn eerste opdrachten waren vooral visuele ondersteu-
ning voor de transportafdeling van het kringloopcentrum 
en het uitwerken van een test voor nieuwe kassamede-
werkers.

Achter de schermen bouwden we de vormingen klantge-
richtheid en kassawerk uit. Er waren al theoretische handlei-
dingen voorzien maar die moest ik in de praktijk omzetten. 
Ik werkte ook de onthaaldag uit en de werkleiders van de 
kringloopwinkels vroegen de eerste interne vormingen 
aan.

Tijdens vormingsmomenten kan ik ongelooflijk genieten 
van de praktische kennis van onze mensen. Het materiaal 
dat ik gebruik is op maat gemaakt en klopt met de prak-
tijk, maar dankzij hun ervaringen vullen de medewerkers 
keer op keer aan met bruikbare tips en terechte feed-
back. De perfecte uitwisseling.

Er is nog zoveel mogelijk op vlak van opleiding! 
Dat maakt de uitdaging nog zo interessant. We mogen 
onszelf niet voorbij hollen en we moeten doordachte 
beslissingen nemen, maar we mogen ook ambitieus zijn 
en toegeven dat we de komende jaren nog veel onbe-
wandelde paden kunnen betreden.’
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Bieke Caron en Petra Demeyere geven de interne opleiding etaleren. 
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Karen Lefevre, werkleider De Kringloopwinkel Menen 
over de opleiding ‘psychische kwetsbaarheid 
op de werkvloer’ uit het vormingsaanbod van 
de sociale werkplaatsen.

Ik voelde al langer dat het met bepaalde medewerkers 
niet voldoende was om mijn buikgevoel te volgen, en 
dat ik nood had aan wat kennis rond psychische 
problematieken. Ik stelde dan ook zelf voor aan onze vor-
mingsmedewerker om deze opleiding te volgen.

De opleiding bestond enerzijds uit stukken theo-
rie (welke psychische ziektebeelden zijn er en in welk 
gedrag uit zich dit?), anderzijds uit heel wat voorbeelden 
uit de praktijk. We kregen een handige tool die ik nog 
steeds gebruik op de werkvloer. In een lijst vind je naast 
beschrijvingen van alle mogelijke gedrag, tips over wat 
je als begeleider beter wel en beter niet doet. De lijst be-
vat enkel beschrijvingen van gedrag, geen benamingen 
van ziektebeelden. We mogen immers niet pretenderen 
dat we met een beperkte kennis een medewerker volledig 
kunnen doorgronden. We zijn dan ook geen psycholoog, 
maar begeleider op de werkvloer!

Door het volgen van de opleiding, sta ik sterker in mijn 
schoenen in situaties waarover ik vroeger twijfelde of mijn 
aanpak wel de juiste was. Ik voel ook beter aan wanneer 
het nodig is om een medewerker naar gespecialiseerde 
hulp door te sturen en schrik niet terug om hierover een 
open gesprek aan te gaan.

Steven Willems, medewerker Team Groen
over de onthaaldag.

Ik kreeg op de onthaaldag, samen met de andere nieuw-
komers bij Constructief, een introductie in de werking van 
de verschillende afdelingen binnen Deltagroep. Je leert 
sowieso je werkplaats en je dichte collega’s snel kennen, 
maar het is fijn te weten wat er daarnaast nog allemaal 
gebeurt. Zo stond ik te kijken van het mooie werk in het 
meubelatelier en van sommige cijfers van het Kringloop-
centrum… als buitenstaander heb je geen idee hoeveel 
tweedehandsgerief er in omloop is! Ook overliepen we 
gedetailleerd stukken uit het arbeidsreglement en was 
er ruimte voor vragen of opmerkingen. Zo’n onthaaldag 
zouden ze eigenlijk in alle bedrijven moeten organiseren! 

Naast de gestructureerde vormingen is er veel uitleg op 
de werkvloer tussendoor.
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Wat ‘maakt’ of ‘kraakt’ de jobkansen voor mensen 
in armoede?

Armoede: meer dan een laag 
inkomen
Werkloosheid en financiële armoede staan niet op zich.  
Ze zijn één element uit een complexe realiteit.  Het vin-
den van werk en zeker ook het houden van werk, is dan 
ook een weg vol wolfijzers en schietgeweren voor mensen 
die met heel weinig moeten rondkomen.  Er zijn tastbare 
drempels zoals gebrekkige scholing, geen ervaring, geen 
auto hebben, geen sociaal netwerk noch geld hebben 
voor kinderopvang, of mogelijke gezondheidsproblemen.  
Er zijn de zorgen van het dagelijks overleven zoals een 
onzekere huisvesting, eventuele schulden, labiele socia-
le relaties.  En tenslotte zijn er vaak ook sociale en psy-
chische drempels zoals gebrek aan zelfvertrouwen, (faal)
angst, zich minder voelen en moeilijk aansluiting bij col-
lega’s vinden, … 

Open deuren
Dit impliceert de nood aan een waaier aan mogelijkheden 
voor mensen om ‘te proberen’, om een eerste en volgen-
de stappen te zetten.  De sociale economie maakt dit mo-
gelijk.  Ook het nieuwe instrumentarium van de Tijdelijke 
Werkervaring (TWE) met het vernieuwde art.60-statuut 
is daarop gericht.  

Een betrokken trajectbegeleider gaat de boer op om met 
zijn cliënt de gepaste deur te vinden.  Een betrokken so-
ciale economie-organisatie zet haar deuren breed open 
voor mensen die om welke reden dan ook niet toe zijn aan 
een reguliere job of aan een job tout court. De decreten 
en ondersteuningsvormen zijn een middel om participatie 
via arbeid te realiseren, de werkvormen zijn geen doel op 
zich

De praktijk van Deltagroep illustreert dit.  Nog voor dit 
officieel mogelijk was, kwamen er jongeren deeltijds wer-
ken via brugprojecten, en was de werkvloer een time out 
plaats voor deeltijds lerenden.  Arbeidszorg is ook een 
mogelijkheid, zowel in een aparte afdeling als op de ‘ge-
wone’ werkvloer.  En de drempel is laag voor leerwerk-
nemers die via art.60 toegeleid worden.  Medewerkers 
krijgen veel kansen, met als begrenzing de werkbaarheid 
van de afdelingen en de draagkracht van de begeleiding 
en de collega’s.  Zo is een van de grote uitdagingen het 
omgaan met frequent absenteïsme en bijhorende onvoor-
spelbare personeelsbezetting.  De inschatting van de mo-
tivatie van de medewerker of de potentiële medewerker 
is doorslaggevend. 

De brede invulling van ‘tewerkstelling’ uit zich ook in het 
creëren van bijkomende jobs langs de andere kant van het 
spectrum, bijv. door mensen die iets minder ver staan van 
de arbeidsmarkt aan te werven met een (beperktere) active-
ringstoelage.

Inzicht en engagement
Het HIVA en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar ar-
men het woord nemen, schreven aanbevelingen voor duur-
zame tewerkstelling van mensen in armoede(1).  Deze studie 
geeft de drempels naar werk aan (waarvan enkele hoger 
reeds vermeld), maar ook de voorwaarden om het vol te 
houden.  De auteurs hanteren een kader van empowerment: 
vertrekken vanuit de kracht en verdere versterking van be-
trokkenen, en verbindend werken.  Ze onderzoeken dan ook 

wat de rol en de verant-
woordelijkheid is van 
verschillende spelers, 
waaronder ook werkge-
vers, intermediairen en 
collega’s. 

Enkele voorbeelden 
illustreren de moeilijk-
heid om werk te krijgen 

en te behouden: de angst en onwennigheid bij het sollici-
teren; gebrek aan taalvaardigheid; gezondheidsproblemen 
(arm maakt ziek, ziek maakt arm); afwezigheden door diver-
se redenen wegens gebrek aan sociaal netwerk (bijv. zieke 
kinderen) of extra administratieve last (schuldbemiddeling, 
juridische procedures, …).

Het begint dan ook bij het inzicht van werkgevers in de ver-
schillende armoededimensies.  En daarnaast vraagt het ook 
heel wat engagement om hiermee (blijvend) om te gaan.  
Er is niet alleen begeleiding en ondersteuning nodig op de 
werkvloer.  Er is ook begeleiding nodig naast de werkvloer.  
Daar loopt het vaak mis, ook al omdat mensen soms na een 
zekere tijd op bepaalde levensdomeinen een terugval ken-
nen, en de werkgever niet altijd het verband ziet met achter-
liggende processen.  We citeren de genoemde studie (p. 73):

 
‘Het verschil met andere kansengroepen zit dan ook voor-
al in de nood aan ondersteuning op andere domeinen dan 
strikt arbeidsmarktgerelateerd, dus meer dan louter compe-
tentieversterking. De vraag is dan wie deze ondersteuning 
wanneer en waar moet bieden.’

‘Het begint dan ook 
bij het inzicht van 
werkgevers in de 
verschillende armoe-
dedimensies.’ 

(1)Sannen, L., Castermans, S., Van Regenmortel, T., Lamberts, M. (2011)  Duurzame tewerkstelling van mensen in armoede. 
Uitdagingen en remedies voor beleid, werknemers en werkgevers.  Leuven: HIVA - K.U. Leuven

Waarom vinden medewerkers in een sociale werkplaats wel hun weg?
Een blik op de drempels naar werk en een inkijk in onze gereedschapskist. 



De gereedschapskist van de begeleiding omvat nog 
enkele principes die specifiek zijn voor de zorgcontext 
van een sociale werkplaats. We vermijden standaard- 
sancties en een herstelgerichte benadering krijgt de voor-
keur.  We pakken ongewenste situaties individueel aan als 
dit kan. Een ander specifiek punt is een bescherming van de 
privésfeer in beide richtingen, mensen laten zien wat ze 
zelf willen.

Tenslotte moet gezegd dat er geen misverstand mag 
bestaan over de betekenis van het ‘sociale’ van de werk-
plaats. Sommigen zien hierin een schijnbare tegenstel-
ling met een economische activiteit.  Schijnbaar, want 
een professionele werkorganisatie gaat hand in hand met 
rendabiliteit, met een leeromgeving en met een positief 
effect op het zelfbeeld.  Wie wil niet fier zijn over de plaats 
waar hij of zij werkt, wie wil geen zinvolle job?

Parallel organogram
De dagelijkse opvolging en ondersteuning van een 
complexe groep mensen, vraagt veel van de werkvloerbe-
geleiding.  Er zijn personeelscoaches die de werkleiders 
individueel ondersteunen in hun begeleidingstaak, en 
afdelingsoverschrijdende intervisiegroepjes waarin werk-
leiders vanuit elkaars ervaringen kunnen leren en er op 
verder bouwen.

Er is naast organisatorisch overleg op verschillende 
niveaus ook overleg over personeelsthema’s.  En ook een 
interne en externe basisvorming dient vermeld natuurlijk, 
aangevuld met meer specifieke opleidingen doorheen de 
loopbaan. 

Kortom, Deltagroep heeft een parallelle structuur voor 
de sociale processen en de personeelscoaching. Dit is 
ongetwijfeld de basis voor de goede samenwerking 
met alle OCMW’s in de regio, en het grote aantal leer-
werknemers die zij aan de organisatie toevertrouwen. 

11

De idee van een rugzak met ondersteuning voor tewerk-
stelling van mensen die ver van een job staan,  moet hier 
eigenlijk aan tegemoet komen (zelfde studie, p.150):

‘Ook de werknemer in armoede moet op basis van zijn 
afstand tot de arbeidsmarkt verzekerd recht hebben op 
een aantal ondersteuningsmaatregelen.  We denken bv. 
aan begeleiding naast de werkvloer, opleiding naast de 
werkvloer, (extra) verlofdagen, loopbaanbegeleiding,  
progressieve tewerkstelling, … ‘

Persoonlijke aanpak
De maatwerkbedrijven en lokale diensteneconomie zijn 
op deze uitdagingen georganiseerd.  Het is duidelijk uit 
voorgaande, dat het tewerkstellen van mensen in armoe-
de niet zomaar een kwestie is van willen werken en van 
een korte opstapperiode.  Het begeleidend kader in de 
sociale economie zorgt ervoor dat mensen niet alleen de 

stap naar werk zetten, 
het verhoogt ook de 
kans op een langduri-
ge loopbaan.  En dus 
op het omkeren of 
voorkomen van een 
negatieve spiraal.

Kansen geven begint 
letterlijk bij een lage 
instapdrempel in de 
aanwervingsfase.  In 
Deltagroep hebben 
de personeelscoaches 
actieve contacten met 
een breed netwerk 

van partners en doorverwijzers, waaronder de trajectbe-
geleiders van OCMW’s, VDAB, brugprojecten, het justitie-
huis.  Door elkaar te kennen en te vertrouwen, wordt ook 
vlotter een match gevonden tussen potentiële medewer-
kers en de werkvloer.  Kandidaten worden meestal niet 
vergeleken met andere kandidaten, wie aan eventuele 
minimale criteria voldoet (bijv. fysieke mogelijkheden of 
elementair taalniveau voor de functie), kan starten als er 
een vacature is.

Bij de start en tijdens de verdere tewerkstelling is de 
concrete aanpak, zoals het onthaal en de opleiding be-
langrijk.  Maar meer nog dan deze methodieken, tellen de 
omgangscultuur en de houding van de werkvloerbegelei-
ding en van de omkadering in het algemeen.  Dat is de 
specifieke aanpak en het DNA van het maatwerkbedrijf.  
De omkadering moet doordesemd zijn van dit DNA, via 
vorming en interactie onder collega’s.

Het handelingskader is gefundeerd door de zelfde-
terminatietheorie. De motivatie van medewerkers 
neemt toe bij hogere autonomie, verbondenheid en 
als beroep gedaan wordt op de mogelijkheden van de 
medewerker.  Op een andere plaats in dit magazine lees je 
meer over de betekenis van deze waarden.

Er zijn heel wat drempels naar werk voor mensen in armoede. 
Zo is kinderopvang niet vanzelfsprekend, er is geen sociaal 
netwerk voor noodgevallen (zoals een ziek kind, enz....). 

‘Meer nog dan deze 
methodieken, tellen 
de omgangscultuur 
en de houding van 
de werkvloerbege-
leiding en van de 
omkadering in het 
algemeen’
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Meer spullen schenken, meer spullen kopen, … : de inwoners van de regio zijn goed bezig! Dit brengt vanzelfsprekend 
met zich mee dat de medewerkers van het Kringloopcentrum dit allemaal moeten kunnen verwerken, én dezelfde 
klantenservice kunnen blijven aanbieden. Het bijkomend werk gaf ons de kans om 14 bijkomende leerwerknemers een 
werkervaring te bieden.    

Hoe de instroom van leerwerknemers verder zal verlopen, is een vraagteken. Vanaf 1 januari 2017 veranderde de regel-
geving hierrond immers. Deze begeleiding is voortaan meer gericht op werk in de private sector.  In het meest positieve 
geval, zullen we het binnenkort met een 30-tal leerwerknemers minder moeten doen. We zetten intern al enkele projec-
ten op om na te denken over hoe we onze service naar de burger en een optimaal hergebruik verder kunnen garande-
ren met minder mensen. 

2015 
3,5 miljoen euro excl. BTW

2016 
3,9 miljoen euro excl. BTW

Kledij en 
textiel

Elektro

Meubelen

Vrijetijd e.a.

302 pers. 
259 VE

Kledij en 
textiel

Elektro

Meubelen

Vrijetijd e.a.

Omzet De Kringloopwinkel per productgroep 

Aantal medewerkers Kringloopcentrum 

Arbeidszorg

Brugproject e.a.

Leerwerknemers 
OCMW 

8 

30 

113 

17 23 

289 pers. 
245 VE2015 

Arbeidszorg

Brugproject e.a.

Leerwerknemers 
OCMW

2016 

Werknemers vzw
23 17 92 

Andere functies

Beleid, staf, 
sociale dienst

Werkvloerbegeleiding

Medewerkers maatwerk

Huisraad 
en decoratie

Huisraad 
en decoratie

Alles samen schonk de burger 1.896 ton 
kledij en textiel aan De Kringloopwinkel 
in 2016. De verkoop van kledij en textiel in 
de kringloopwinkels en de Bazaar groeide 
verder met 13%. Het aandeel van de omzet 
kledij en textiel blijft, net als in 2015, 39% 
van de totale omzet. 

92 19 

10 

29 

99 

17 25 17 92 

Werknemers vzw
23 17 92 

Andere functies

Beleid, staf, 
sociale dienst

Werkvloerbegeleiding

Medewerkers maatwerk



De inzameling nam in 2016 een grote sprong vooruit met een stijging van meer dan een kwart. De inwoners van 
Zuid-West-Vlaanderen brachten zelf zo’n 1.900 ton spullen (tegenover 1.314 ton in 2015) naar één van de kring-
loopwinkels, en ook de kledijbakken langs de weg werden goed gebruikt. Daartegenover zet de lichte daling van 
de laatste jaren in het aantal afhalingen aan huis zich verder. Op enkele uitzonderingen na, is deze daling in vrijwel 
alle gemeentes te zien.

Inwoners van de gemeentes van intercommunale Mirom Menen kunnen sinds 2015 herbruikbaar klein gerief (ser-
vies, decoratie, …) achterlaten in de kringloopwinkelbakken op het containerpark. De vrachtwagen passeert elke 
week om de bakken leeg te maken. Zo komt er naast textiel en elektro, nu ook klein gerief via de containerparken 
terecht bij De Kringloopwinkel.
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2015 
3.507 ton

2016 
4.795 ton

Huisraad en decoratie Huisraad en decoratie

Kledij en 
 textiel

Kledij en 
textiel

ElektroElektro

Vrije tijd 
e.a.

Vrije tijd 
e.a.

meubelenmeubelen

Ingezamelde goederen per productgroep 
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42% van de ingezamelde goederen vond via de winkels een nieuwe eigenaar. Het aandeel restafval konden we 
terugdringen tot 13%; textiel, hout en metaal volgden de meest ecologische weg naar de juiste recyclagestroom. 
Regelmatig vinden spullen die niet geschikt zijn voor verkoop de weg naar kunstprojecten, verenigingen, … Zo 
gingen 3 jonge designers in residence van de stad Kortrijk (DIRK) aan de slag om afval te ontleden tot de kleinste 
componenten om er nieuwe dingen mee te creëren.

2015 
Restafval

Recyclage

Andere

Metaal 
en elektro

Hout

Hergebruik 
(verkoop Kringloopwinkels)

Textiel

Restafval
Recyclage

Andere

Metaal 
en elektro

Textiel

Hout

Hergebruik 
(verkoop Kringloopwinkels)

Bestemming ingezamelde goederen 
 

2016 
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611 mensen kregen met een kortingsbon, uitgeschreven door OCMW of CAW, korting op hun aankopen. Het kortingssysteem 
bewijst nog steeds zijn nut, de totale korting toegekend in 2016 steeg weer lichtjes.
Sommige mensen zijn uit de nood met een kortingbon, sommige anderen moeten echt vanaf nul beginnen. CAW 
Zuid-West-Vlaanderen, De Kier, Emmanuel en De Spie ondersteunen hen hierin en sinds 2016 draagt ook De Kringloopwinkel 
hierin een steentje bij. Iemand met een dringende hulpvraag kan snel in de kringloopwinkels terecht voor het noodzakelijke 
startpakket. Op enkele maanden tijd deden 15 mensen beroep op deze hulp. Bovendien maakte Huis Inclusief, een project van 
17 Zuid-West-Vlaamse organisaties, net als in 2015 gebruik van de diensten van het Kringloopcentrum voor de inrichting van 
enkele noodwoningen. Dit alles samen voor een waarde van € 5.516. 

(1)Winkelkorting op doorverwijzing van 
OCMW of CAW: 30% op meubelen 
en huisraad. 20% op elektro en fietsen

(2)Gratis schenkingen kledij of huisraad 
 voor (dringende) hulpverlening

Woonplaats 
medewerkers 

Sociale korting(1) Materïele 
hulpverlening(2) 

Aantal afhalingen 
op afroep 

Anzegem 

Avelgem 

Deerlijk 

Harelbeke 

Kortrijk 

Kruishoutem 

Kuurne 

Menen 

Spiere-Helkijn 

Waregem 

Wervik 

Wevelgem 

Wielsbeke 

Zwevegem 

Andere 

CAW(regionaal) 

Totaal 2016 

Totaal 2015

4 

16 

1 

17 

81 

0 

11 

56 

1 

25 

12 

40 

6 

14 

18 

 

302 

289

220 

935 

423

1.087 

5.543 

210 

749 

3.556 

120 

1.507 

530 

1.805 

432 

577 

598 

3.261 

21.551 

18.646 

7 

30 

9 

41 

188 

6 

24 

98 

4 

43 

13 

44 

8 

16 

16 

64 

611 

596

Gemeen-
te 

bedrag € klanten bedrag € klanten

575 

406 

 

527 

3.903 

 

 

 

 

 

105 

 

575 

5.516 

 

2

2 

2 

1

11 

11 

11 

 

2 

17 

 

258 

209 

217 

643 

1.929 

98 

329 

654 

22 

762 

273 

686 

134 

503 

76 

 

6.753 

6.920 

 

Gemeente 
 

Kruishoutem

Spiere-Helkijn

Menen

Wervik

Anzegem

Kuurne

Zwevegem
Kortrijk

Wielsbeke

Harelbeke

Waregem

Wevelgem

Avelgem

Deerlijk

30 - 20 

40 - 30 

50 - 40 

60 - 50 

70 - 60

Aantal afhalingen aan huis per 1000 inwoners 
6.717 ophalingen in 2016

Cijfers per gemeente 
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De omzet van Team Groen steeg licht in 2016, de verschillende ploegen draaiden goed en er werden in totaal meer 
werkuren gepresteerd dan het jaar voordien. In de afdeling interieur waren door enkele langdurige afwezigheden 
minder mensen aan het werk, waardoor een pak minder werkuren gepresteerd werden. De omzet van deze afdeling 
daalde dan ook in verhouding.

53%

59%39%

45%

2%

2%

53%

59%39%

45%

2%

2%

2015 
1.583 miljoen euro 

excl. BTW

2016 
1.462 miljoen euro 

excl. BTW
Overige

Groen Interieur

Overige

InterieurGroen

2016
85 pers. 
71,5 VE

2015

Arbeidszorg

87 pers. 
72,7 VE

16

15
Leerwerknemers OCMW

Arbeidszorg

Leerwerknemers OCMW

Omzet Constructief per afdeling 

Aantal medewerkers Constructief 

Medewerkers maatwerk

Werkvloerbegeleiding

Beleid, staf, sociale dienst

Andere functies

18 

4 

22 

9 

1   6           13                       43 6          12                      38 

Medewerkers maatwerk

Werkvloerbegeleiding

Beleid, staf, sociale dienst

Medewerkers vzwMedewerkers vzw
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Overheidsbijdragen en -ontvangsten 2016 

€315.502            €503.412                        €961.428                                                       €1.104000

   €276.879                            €2.088.000

Gemeentelijke steun

Kringloopcentrum: bijdragen aan de overheden 

Ontvangen vergoedingen van overheden 

Constructief: bijdragen aan de overheden 

Ontvangen vergoedingen van overheden

€164.810 €173.332  €389.151           €516.000 

€933.339

Dankzij de werking van onze vzw’s won de gemeenschap in 2016 €830.000. We ontvangen van diverse overheden ver-
goedingen voor onze dienstverlening.  Deze vergoedingen dienen voor de begeleiding en een rendementscompensatie 
als sociale werkplaats, en voor het kringloopcentrum ook als compensatie voor het voorkomen van afval, dit is globaal 
genomen niet rendabel.  Langs de andere kant dragen we bij via BTW, personenbelastingen en sociale bijdragen, en 
zorgen we voor een grote besparing in de uitkeringen.  Het saldo is positief voor de gemeenschap! 

(1)€1000 per maand per persoon voor een langdurig werkloze met een laag loon voorafgaand aan de werkloosheid.

€49.189

Btw

Bedrijfsvoorheffing

RSZ Weggevallen 
werkloosheidsuitkering(1) 

 Div. 
belastingen

€30.606

Vergoeding hergebruik Vergoeding voor begeleiding 
en loonpremies

Per €100 overheids- 
investeringen verdient 
de gemeenschap €125 
terug.

€16.973

Btw

Bedrijfsvoorheffing

RSZ Weggevallen 
werkloosheidsuitkering(1)

Div. 
belastingen

Gemeentelijke 
steun

Vergoeding voor begeleiding 
en loonpremies

€35.000
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Carmen Neyrinck, 63 jaar, werkt sinds 2004 voor De Kringloopwinkel. 
We lieten haar aan het woord over haar loopbaan, en vooral over hoe 
ze nog elke dag met een lach op het gezicht naar haar werk gaat.

’13 jaar geleden kon ik, 
via OCMW Kuurne, als 
leerwerknemer aan de 
slag in de kringloop-
winkel van Kortrijk en 
Kuurne. Mijn taken 
waren heel divers: ik 
zorgde voor het onder-
houd, ik sorteerde en 
waste klein gerief af, 
ik prijsde goederen, … 
Mijn werktijd was ver-
deeld tussen de kring-
loopwinkel in Kortrijk 
en de kringloopwin-
kel in Kuurne (die on-
dertussen de deuren 
sloot).

 
Nadat mijn traject via het OCMW eindigde, was ik dol-
blij dat er een plaats vrij was voor een bijkomende 
vaste kracht. Terug aan het werk zijn veranderde im-
mers alles voor mij: ik had het gevoel weer ‘in roula-
tie’ te zijn, had ’s morgens goesting om op te staan, … 
Ik kreeg verantwoordelijkheden die ik dankbaar aannam 
en ik ging er voluit voor. Een taak tot een goed einde bren-
gen en dan trots zijn op jezelf, dat helpt een mens vooruit!

In 2008 was ik van bij het begin betrokken bij de opening 
van de nieuwe kringloopwinkel in Beveren-Leie: nog voor de 
winkel effectief open ging, was ik er al bezig om alles proper 
te krijgen, spullen winkelklaar te maken enzovoort. Eenmaal 
de winkel open, was ik 6 jaar lang ‘de madam van ’t kotje’. 
Ik stond in voor het ontvangen van de mensen die spullen 
komen brengen en hielp hen met uitladen, steeds met de 
glimlach.

Ondertussen kende de afdeling hobbymateriaal een 
dipje, spullen raakten niet verkocht. Omdat mijn werk-
leidster wist dat ik wel van aanpakken weet, vroeg 
ze mij om ‘de hobby’ voor mijn rekening te nemen. 
Ik zorgde voor alle hobbymateriaal vanaf het binnen-
komen tot het mooi presenteren in de winkel. Sorte-
ren, afwassen, prijzen en in de winkel zetten, maar ook  
 
 
 

de afdeling in de gaten houden: Staat alles nog proper?  
Moet ik aanvullen? De zorg die ik besteedde aan de spul-
len, had bijna onmiddellijk effect op de verkoopscijfers.

Nu werk ik voor de speelgoedafdeling. In het begin moest 
ik wennen aan het intensieve werk: gezelschapsspelen 
nakijken, pionnetjes en kaartjes tellen; puzzels controleren 
op volledigheid; poppen proper maken en aankleden; … 
Maar ondertussen ben ik het gewoon en vind ik er plezier 
in. Ik hou ervan om dan ook de cijfers op te volgen, regel-
matig vraag ik aan de kassamedewerkers hoe de verkoop 
loopt. Samen met de werkleidster bekijk ik de cijfers per 
week en per maand. Als ik door de speelgoedafdeling loop 
en zie dat de klanten tevreden zijn, weet ik waarvoor ik 
het doe.

Een dag bij De Kringloopwinkel is nooit saai, enerzijds 
door het werk zelf, anderzijds door het contact met 
de collega’s. De vele nationaliteiten en culturen bren-
gen me veel bij, ik blijf benieuwd en geïnteresseerd. 
Bij opendeurdagen en andere feesten ben ik altijd één 

van de gangma-
kers, en ik heb toch 
zo graag dat onze 
directeur dan ons werk 
eens komt bekijken!  
Moeilijke momenten 
zijn er ook … als we af-
scheid moeten nemen 
van een leerwerknemer 
wiens traject afgelo-
pen is, kan ik dat soms 
moeilijk plaatsen. Ik 

heb pijn om mensen die hun werk met hart en ziel doen, 
te zien gaan. Maar dan hoop ik, met hen, dat ze terecht 
komen in een goeie job…

Ik doe mijn werk steeds met volle goesting, vandaar ook dat 
ik het zeker zal missen als ik binnen een aantal jaar op pen-
sioen ga. Maar ik ben niet bang voor ‘het zwarte gat’, ik heb 
veel plannen en zal nog meer tijd hebben voor mijn vrijwilli-
gerswerk. Nu al ga ik, tijdens mijn verlof, mee met reizen die 
Samana (CM) organiseert voor zorgbehoevende mensen. Ik 
help de mensen met zich wassen en aankleden, ondersteun 
hen bij wandelingen of activiteiten, speel gezelschapsspel-
letjes met hen. Het doet me deugd om iets te betekenen 
en ik voel dat ik graag gezien ben. Met mijn gebabbel en 
enthousiasme zorg ik dat het altijd een beetje feest is…’ 

‘Als we afscheid 
moeten nemen van 
een leerwerknemer 
wiens traject afge-
lopen is, kan ik dat 
soms moeilijk plaat-
sen.’ 

Een loopbaan in De Kringloopwinkel

Als ik door de speelgoedafdeling loop 
en zie dat de klanten tevreden zijn, weet ik 
waarvoor ik het doe.
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Het Kringloopcentrum zamelt alle goederen in die herbruikbaar 
zijn. Maar wat betekent dat?

De medewerkers die spullen ophalen, krijgen hiervoor een spe-
cifieke opleiding. Toch loopt niet altijd alles van een leien dak-
je bij de ophalingen aan huis. De ophaalploeg oordeelt dat een 
meubel niet verkoopbaar is, de burger staat erop dat ze het toch 
meenemen. Dit wil niet zeggen het kringloopcentrum wel zeer 
streng is of dat mensen moedwillig afval willen meegeven met 
de vrachtwagen, het duidt er wel op dat ‘herbruikbaar’ voor de 
één iets anders betekent dan voor de ander.

Sinds begin 2016 staan alle ophaalmedewerkers in contact 
met hun werkleider via whatsapp. Bij twijfel of bij discus-
sie, kan de medewerker een foto van de spullen doorsturen. 
De werkleider bekijkt die en kan onmiddellijk feedback 
geven. Indien aangewezen, gaat de werkleider ook graag 
telefonisch in gesprek met de burger.

We hopen zo de burger, die we zeer dankbaar zijn gezien hij /zij 
de spullen gratis schenkt, op een correcte manier te informeren 
zodat niemand met een slecht gevoel achterblijft.

De vraag van 10 miljoen: wat is herbruikbaar? 
Eindelijk antwoord!

De deeleconomie: concurrentie of versterking 
voor De Kringloopwinkel?
Kledij ruilen met mensen uit de buurt, een boek achterlaten in de weggeefkast op de lagere school, een auto 
of delen, gemeenschappelijke moestuinen, geefpleinen, … Deelinitiatieven worden steeds populairder. In de prak-
tijk werkt het Kringloopcentrum samen met de geefinitiatieven die om ondersteuning vragen, bijvoorbeeld de 
Weggeefmarkt Overleie in Kortrijk, Geefplein Gullegem, …

De opkomst van de vele deelinitiatieven hoort binnen een groeiend bewustzijn rond duurzaamheid, zorg voor het 
milieu, een kritische kijk op ons (over)consumptiegedrag. Wat wij als kringloopcentrum alleen maar kunnen 
toejuichen!

De meeste burgers die spullen binnenbrengen in één van de kringloopwinkels, doen dit omwille van ecologisch en 
sociaal bewustzijn. In die zin zijn we een ‘deel’ van deze nieuwe economie.

Daarentegen horen we vaak nog ‘we geven het gratis aan de kringloopwinkel en dan vragen zij er geld voor’. 
Het blijft een uitdaging om te duiden dat we als maatwerkbedrijf jobs creëren en met onze omzet zelf instaan voor 
60% van de loon- en andere kosten. Hoe kunnen we communiceren over onze sociale rol als werkgever, zonder 
mensen in een vakje te steken?

 

Bij twijfel stuurt de ophaalploeg een foto naar 
de werkleider, die onmiddellijk feedback geeft.

Weggeefmarkt georganiseerd door VC Mozaïek in Kortrijk



Via ‘Huis Inclusief’ bundelen 17 organisaties in Zuid-West-Vlaanderen(1) 
de krachten om mensen in (dreigende) thuisloosheid toe te leiden naar 
kwaliteitsvolle tijdelijke huisvesting en gepaste ondersteuning. 
Het impulsfonds van de provincie maakte hiervoor middelen vrij. 
De Kringloopwinkel bemeubelt de woningen.

Huis inclusief

Het project is een belangrijke schakel binnen een 
regio-aanpak van thuisloosheid en wonen. Huis Inclusief is 
een concrete realisatie op het terrein van gedeelde regio-
nale verantwoordelijkheid bij de aanpak van (dreigende) 
thuisloosheid en heeft direct effect op de verbetering van 
de woon- en leefsituatie van mensen.   Het project is mo-
menteel ingebed in W13, een vereniging van 13 OCMW’s 
en CAW Zuid-West-Vlaanderen.

De 17 organisaties brengen hun woon- en begeleidings-
capaciteit samen.  Ze zorgen voor een correcte toewij-
zing van een woonst, een goede opvolging van de vraag 
van een hulpzoekende, en een gezamenlijk beheer van de 
woningen (doorgangswoningen OCMW, leegstaande so-
ciale woningen, private initiatieven).
Het Kringloopcentrum bemeubelde 8 woningen sinds de 
start van Huis Inclusief.

samenleving
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We vroegen aan Geert De Bolle, die het project opvolgt 
voor OCMW Kortrijk, wat de meerwaarde is van Huis 
Inclusief. Je kan je immers afvragen of de gekende kana-
len voor huisvesting dan niet voldoende zijn?

‘Vooreerst wil Huis Inclusief de begeleiding van een 
persoon op vlak van welzijn koppelen aan de toeleiding 
naar een geschikte woning. Persoonlijke problematieken 
zijn vaak verweven met de moeilijke zoektocht naar een 
woning, een geïntegreerde aanpak biedt meer kans op 
succes.  
Sommige organisaties hebben woningen ter beschikking 
maar niet de gepaste sociale ondersteuning; andere 
organisaties kunnen begeleiding bieden maar hebben 
geen woning ter beschikking.  Net door die koppeling te 
maken, kunnen we meer bieden, ook voor die personen 
die om diverse redenen uit de boot vallen. 2 jaar werking 
Huis Inclusief bewijzen dat er zeker nood is. 
We konden in die 2 jaar 24 huishoudens toeleiden naar 
een (tijdelijke) woning.  Hiervoor kwamen 196 aanmeldin-
gen binnen.’ 

(1)CAW Zuid-West-Vlaanderen, vzw de Poort (sociaal verhuur-
kantoor), OCMW’s Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wevelgem, 
vzw Oranjehuis en Centrum jongeren- en gezinsbegeleiding 
(Jongerenwelzijn), vzw Groep Ubuntu en vzw Achtkanter 
(Gehandicaptenzorg), vzw Kompas (Drughulpverlening), Re-
gionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen, Netwerk GGZ 
en mobiele teams, Ons Dorp Menen en Goedkope Woning 
Kortrijk (sociale huisvestingsmaatschappijen), vzw samenle-
vingsopbouw, vzw Zonnebloem (de Kier, Kortrijk), vzw Kring-
loopcentrum Zuid-West-Vlaanderen.
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Het Kringloopcentrum en Constructief gaan 
samenwonen
In de zomer nemen het Kringloopcentrum en Constructief stapsgewijs hun nieuwe uitvalbasis in 
Heule in gebruik. De zetel van beide vzw’s is voortaan gelegen in Warande 9 in Kortrijk-Heule. 
Er wordt nog hard gewerkt! Belgoflor, die voorheen het hele gebouw innam, behoudt de 
toonzaal op het gelijkvloers en de eerste verdieping. 

Tot eind 2015 deelde de kringloopwinkel in de Avelgem-
straat in Zwevegem het gebouw met Ubuntu en OCMW 
Zwevegem. Toen verhuisden deze partners naar de nieu-
we site ’t Alternatief in het centrum van Zwevegem.

De ruimtes die vrij kwamen, namen we in als magazijn 
en sorteerplaats. De bijkomende plaats was meer 
dan welkom om het sorteerwerk vlot en efficiënt aan 
te pakken.  Mensen die spullen komen afgeven, kun-
nen nu oprijden langs de achterkant van het gebouw. 
De gebrachte spullen kunnen zo onmiddellijk door naar 
de sortering.

In het vroegere magazijn vinden de klanten nu de 
hobby-afdeling van de winkel. De winkeloppervlakte 
groeide op die manier met zo’n 75m2.

De Kringloopwinkel Zwevegem is vergroot

Er is meer ruimte zowel voor de winkel als voor de sortering.

De grote loods in Warande 9 is opgedeeld voor het houtatelier, de textielsortering, het magazijn en elektro-atelier, 
de opslag groenwerktuigen en personeelsvoorzieningen.
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Innovatie en automatisatie voor werkbaar werk

 

 
 
Innovatie en automatisatie associeert men vaak met een daling in personeel: wat geautomatiseerd gebeurt, moet 
immers niet meer door de handen van een persoon. De maatwerkbedrijven echter willen innovatieve oplossingen 
inzetten om de mensen die aan het werk zijn, aan het werk te houden. De barrières om een job aan te kunnen, moeten 
zoveel mogelijk uit de weg, zodat medewerkers minder vaak afwezig zijn (bijv. door rugpijn wegens constant heffen) en 
voldoening halen uit hun job.

De maatwerkbedrijven werken hiervoor samen met verschillende kenniscentra. Niet enkel de maatwerkbedrijven zijn 
gebaat bij innovatieve ingrepen om werk te verlichten, ook reguliere bedrijven moeten zoeken naar oplossingen om 
lichamelijke klachten bij hun werknemers te vermijden, zeker nu we met zijn allen langer aan het werk blijven. Vandaar zien 
de maatwerkbedrijven het ook als hun taak, de opgedane kennis en concrete oplossingen te delen met geïnteresseerden.

In de textielsortering van het Kringloopcentrum werken het kenniscentrum Xiak en UGent aan ergonomische werk-
posten en een geautomatiseerde verpakking van de afvoerstroom. De hoeveelheid ingezamelde textiel is groot: 
dagelijks gaat 6 ton textiel door de handen van de medewerkers. De noodzaak tot automatisatie is tweeërlei: 
 

Textiel is een belangrijke – zoniet de belangrijkste – productgroep voor de kringloopwinkels, vandaar ook onze 
blijvende inzet naar een stijgende inzameling. Maar wat meer ingezameld wordt, moet optimaal gesorteerd 
worden. Een efficiëntere en meer gestroomlijnde manier van werken is noodzakelijk. Zo blijft de verwerking 
overzichtelijk voor de medewerkers en rendabel voor de organisatie.
Het werk in de textielsortering is laagdrempelig, maar ook vaak zeer repetitief. Werken aan ergonomie is noodzake-
lijk, en kennis van buitenaf is daarbij zeker welkom.

Een zicht op de huidige textielsortering. Schema voor een toekomstige indeling.

Collaboratieve robot 
MWB Mariasteen

Automatische intelligente
(zelflerende) stapelhulp 

MWB Westlandia 

Cognitieve arbeidsondersteuning op de 
werkpost tijdens assemblageprocessen 

MWB Westlandia 

 

Realisatie van een polyvalente 
overhevelingstool in functie van de preproductie 

en magazijnverwerking 
MWB Oesterbank 

Ontwikkeling van polyvalente intelligente 
werkposten in de textielsortering en 

geautomatiseerde verpakking afvoerstroom 
MWB Kringloopcentrum Z.-W.-Vlaanderen 

Cameraherkenning; aanmaak van flexibele 
opstellingen 

MWB Waak 

 

De 6 proeftuinen:

5 West-Vlaamse maatwerkbedrijven werken samen aan het inzetten 
van geautomatiseerde werkposten om het werk toegankelijker en 
ergonomischer te maken voor de medewerkers. Dit project loopt in 
6 verschillende proeftuinen en krijgt de steun van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling , Vierwerk en de POM West-Vlaanderen.
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De Scheldemeersen maken deel uit van beschermd natuurgebied, op 
ongeveer 300 meter van het jaagpad langs de Schelde.  Team Groen 
kreeg de opdracht om een wilgenbos te knotten met een specifiek doel. 

Van wilgenbos naar knotwilgenbos

Bedoeling van de werken
We zetten alle bestaande wilgen tot op ongeveer 1,5 
meter af. Een direct gevolg van deze ingreep is dat er 
meer licht invalt in het bos, zodat andere plantensoorten 
ook de kans krijgen om uit te groeien. De jonge opge-
schoten zomereiken en eenstijlige meidoorns, die nu al 
tussen de wilgen staan, krijgen zo meer licht en voedsel 
om te groeien. Ook verschillende plantensoorten, zoals 
het speenkruid, hebben dit licht hard nodig. Bijkomend 
voordeel is dat we terug gaan naar het oorspronkelijke 
landschap in de Scheldemeersen, dat sinds jaar en dag 
vooral uit weiden, grachten en lage begroeiing bestaat.

Uitvoering van de werken
Een team van 6 personen was ongeveer 15 dagen 
aan het werk om 62 wilgen te korten. Het afzagen zelf 
vergde niet veel werk, de voorbereiding en verwijde-
ring van de afgevallen boom des te meer. De mees-
te wilgen waren 15 tot 20 hoog, sommige met een heel 
dikke stam. Ze stonden dicht bij elkaar en bij ande-
re jonge begroeiing, gericht laten neervallen was dus 
zeker nodig. Naast de zorg voor de natuur, was natuur-
lijk de zorg voor de veiligheid van het team prioriteit: de 
persoon die zaagt en de persoon die de hefboomtakel 
bedient, moeten te allen tijde beschermd zijn.
Het grove - en meest arbeidsintensieve – werk kon 
beginnen na het vallen van de boom. Het bos ligt in een 
heel natte omgeving en doorheen het bos lopen 3 brede 
grachten evenwijdig met elkaar, wat het werk bemoeilijk-
te. De dikste exemplaren werden eveneens met de hef-
boomtakel uit de grachten getrokken om ze te kunnen 
verzagen. We verzaagden al het hout en stapelden het 
aan de oevers van de grachten. De kleine takken legden 
we op hopen om later te hakselen.

Door de vochtigheid van de werkplek, kon het team er 
niet naartoe met een gewoon vervoersmiddel. We ge-
bruikten de tractor met aanhangwagen om alle materiaal 
ter plaatse te brengen. Om de grachten en natte plekken 
te overbruggen, gebruikten we oprijplaten. Het weer was 
een meevaller, van de 15 werkdagen was er maar één met 
teveel wind, waardoor het te gevaarlijk werd om bomen 
te zagen. 
 
 

Mario Manhaeve, instructeur Team Groen: 
(rechts op de foto)

Ieder van het team had een specifieke taak en we 
waren goed op elkaar ingespeeld. Ik bepaalde de val-
richting van de boom; Ceidou, Lahcen en Abdul zorgden 
meestal voor het plaatsen van de hefboomtakel; Da-
niel, Mathieu en ikzelf zaagden om beurt een boom om; 
Abdelhak en Ceidou bedienden de hefboomtakel en 
achteraf zorgde iedereen voor de opruiming ervan. Echt 
de naam Team Groen waardig! Ik ben heel trots op hoe 
iedereen zich inzette, in deze natte, modderige en lastige 
omstandigheden. Jan Allegaert, de boswachter van het 
gebied, kwam regelmatig langs om de werkzaamheden te 
bekijken. Eenmaal alles achter de rug, kwam hij het gebied 
nogmaals inspecteren, en onze ploeg kreeg een pluim 
voor de geleverde prestaties!

In januari 2011 begon ik als instructeur bij Constructief. 
Samen met mijn collega Danny neem ik het team land-
schapswacht onder mijn hoede. Vooral in de winter doen  
Danny en ik specifiek werk volgens onze expertise. Dan-
ny doet vooral de plantwerken voor de Bosgroep en de 
Landschapsbedrijfsplannen, ikzelf doe vooral de opdrach-
ten voor het ANB en de Provincie West-Vlaanderen. Dit 
zijn de werken die met hakhout, dunningen, knotwerken, 
enz... te maken hebben. Deze veelheid en verscheiden-
heid aan werk, vormen voor onze medewerkers een mooie 
afwisseling.

Mijn hart ligt bij de natuur, ook in mijn vrije tijd ben ik 
actief bezig in verschillende natuurverenigingen en ik 
volgde de opleiding Bosbekwaambeheid bij Inverde (het 
opleidingscentrum van de overheid rond groen, wetge-
ving en ecologie). Ik zie het als een pluspunt dat ik veel 
uitleg aan mijn medewerkers kan geven, zo zijn ze telkens 
opnieuw gemotiveerd om aan een opdracht te beginnen. 
Als ze weten waarom ze iets doen, gaan ze ervoor en kun-
nen ze best wat verantwoordelijkheid dragen.



Je hebt hakken en je hebt hakken.
In bepaalde gebieden, bijvoorbeeld langs 

snelwegen, wordt actief aan hakhoutbeheer 
gedaan. Dit houdt in dat de bomen tot op 

10 à 20 cm boven de grond afgezaagd worden om 
ze opnieuw te laten uitgroeien tot een jong, dicht en 

vitaal groenscherm. Mensen die onvoldoende 
geïnformeerd zijn, denken direct aan het volledig 

rooien van de bomen. 
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Team Groen aan het werk in de Scheldemeersen.

De wilg
De wilgen in de Scheldemeersen zijn schietwilgen 
(Salix alba L. ), of in boomvorm schotwilgen. Ze hebben 
fijne, lancetvormige, gezaagde blaadjes. Schotwilgen 
worden tot 20 à 25 meter hoog, ze zijn gevoelig voor 
de watermerkziekte en kunnen door verrotting binnenin 
windgevoelig zijn. Wilgen gedijen uitstekend in en rond 
waterpartijen. Als knotwilg dragen ze bij tot ontwatering 
van natte gronden en door hun uitgebreid wortelstelsel 
houden ze oevers van beken en grachten bijeen. Oude 
holle knotwilgen bieden een uitstekende leefruimte voor 
allerhande zangvogeltjes, steenuiltjes, vleermuizen en  in-
secten. De wilgenkatjes produceren veel nectar voor de 
bedreigde honingbijen.
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Mobiel wordt derde partner in Deltagroep!
Het maatwerkdecreet, en an-
dere evoluties zoals besparin-
gen bij overheden en hoge-
re verwachtingen op vlak van 
rapportage, kwaliteit, enzo-
voort, leiden in heel Vlaan-
deren tot samenwerking tus-
sen sociale werkplaatsen. 
Het samenwerkingsverband van 
de sociale werkplaatsen/maat-
werkbedrijven Constructief en 
Kringloopcentrum Z-W-Vlaande-
ren, onder de naam Deltagroep, 
ontstond dan ook om ‘samen 
sterker’ te staan.

Dit vooral om de ondersteunende functies te professionalise-
ren. De voorbije jaren waren er regelmatig gesprekken tussen 
sociale werkplaatsen in de regio, om hierover van gedachten 
te wisselen.

Dit leidde in het voorjaar 2017 tot een verbreding van de 
samenwerking in Deltagroep met Mobiel. Vzw Mobiel en 
vzw Mobiel sociale werkplaats, zijn in de streek gekend voor 
een brede waaier aan activiteiten die het fietsgebruik sti-
muleren. Van fietsverhuur over herstelservice tot verkoop,  
 

en van fietstoerisme over het beheer van blue bikes en het 
fietspunt in Kortrijk, tot logistieke ondersteuning rond de 
fiets aan bedrijven en gemeenten.
De samenwerking omvat alles wat zich ‘achter de schermen’ 
en los van de operationele werking afspeelt: boekhouding 
en financiële opvolging, personeelsadministratie, preventie, 
personeelszorg, algemene communicatie, …  

Voor Deltagroep betekent het nieuwe partnerschap een 
verdere versterking en verbreding van het team van 
gespecialiseerde medewerkers. Voor Mobiel laat dit toe om 
nog meer te focussen op de kernactiviteit: het verder uitbou-
wen van een ‘fietsservice’ voor de regio en voor de burger, in 
alle mogelijke betekenissen van het woord. 

De boekhouding en personeelsadministratie gebeuren reeds 
enkele maanden vanuit Deltagroep, en vanaf september zijn 
ook de andere genoemde ondersteunende functies gemeen-
schappelijk.
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West-Vlaams charter duurzaam 
ondernemen
Eind 2015 besliste het Kringloopcentrum om deel te nemen aan het West-
Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Het charter is een initiatief van de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM) en Voka 
West-Vlaanderen. Het heeft als doel om de prestaties op milieu-, sociaal en 
economisch vlak te verbeteren.
Dit charter is op het lijf van De Kringloopwinkel geschreven. Wij dragen im-
mers bij aan een duurzame wereld. Milieu en sociale tewerkstelling staan 
centraal bij ons.
Sinds de beslissing tot deelname is al veel gebeurd. Een stafmedewerker van 
de POM heeft de organisatie op het vlak van duurzaamheid binnenstebuiten 
gekeerd en ons een lijvig rapport bezorgd. Op basis hiervan heeft de evalu-
atiecommissie beslist dat De Kringloopwinkel het charter kon ondertekenen.
In april 2016 dienden wij ons jaaractieplan voor de tien thema’s van het char-
ter in en sindsdien hebben wij hard gewerkt om onze doelen te halen. Een 
greep hieruit: het structureren van de materiële hulpverlening, de oprichting 
van een werkgroep procedures, het opstarten van duurzaamheidsrapporte-
ring volgens de internationale standaard GRI (Global Reporting Initiative), 
het bouwen van verschillende insectenhotels, het uitwerken van een nieuw 
begeleidingstraject, het vervolledigen van de energieboekhouding, … .

Wij hopen op donderdag 22 juni 2017 de kroon op het werk te zetten met het 
ontvangen van ons certificaat!

In ieder geval is deze eerste deelname aan het charter geen eindpunt, maar 
enkel een begin. Nu waren enkele acties nog gekoppeld aan het algemeen 
jaaractieplan en vooral gericht op rapportage. Bij onze volgende deelna-
me zal iedereen binnen de organisatie suggesties kunnen aanbrengen. Ook 
zullen wij concretere acties opzetten gebaseerd op de opgedane kennis.  
Kortom, een duurzaam traject.

Het team van Mobiel

Teksten
Matthias Debosschere 
Bart Demeester
Sylvie D’Hondt 
Mario Manhaeve
Bart Vandenbussche
Nelle Vanleeuwen

Lay-out
Ilse Baert

Met dank aan
alle collega’s die zorgden voor informatie, 
foto’s, verhalen uit de praktijk, …

Overnemen uit de inhoud kan mits bronvermelding.


