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MET DANK VOOR DE FINANCIËLE OF 
OPERATIONELE ONDERSTEUNING IN 2020:

Voor alle activiteiten, de ondersteuners 
en partners in tewerkstelling: de Vlaamse 
gemeenschap, VDAB en GTB, alle OCMW’s, 
Cohesie, De Poort, Groep Intro, Halte-R, 
Jongerenatelier, Mentor, Emino

Voor Constructief: alle opdrachtgevende 
lokale besturen

Voor De Kringloopwinkel: OVAM, IMOG 
en MIROM Menen, alle lokale besturen, 
AkTRACtie

Voor Mobiel: stad Kortrijk, Lions Club Kortrijk 
Leie, Toerisme Vlaanderen, Mobiel 21

DELTAGROEP… WERK MAAKT VERSCHIL!

Deltagroep is het samenwerkingsverband 
van de vzw’s De Kringloopwinkel 
Deltagroep, Constructief en Mobiel, drie 
maatwerkbedrijven met elk hun specifieke 
activiteiten.  Onze producten en diensten 
zorgen actief voor een meer duurzame 
leefomgeving. 

We verkleinen ook de afstand tussen de 
arbeidsmarkt en onze medewerkers, dankzij 
opleiding en begeleid werk.  Zo bestrijden 
we kansarmoede, we versterken het sociaal 
weefsel, en dragen bij tot een betere 
samenleving.

Beste sympathisant, klant, partner, 

In 1996 maakte de Zuid-West-Vlaming kennis met het concept van ‘De  
Kringloopwinkel’. Andere lokale sociale-economie activiteiten volgden. Drie 
spelers in de regio, intussen maatwerkbedrijven of -afdelingen geworden, bun-
delden intussen hun krachten als Deltagroep.
De Kringloopwinkel, Constructief en Mobiel laten in deze extra jubileumuitgave 
van het jaarlijkse ‘D-magazine’ mensen aan het woord die als klant, partner of 
personeelslid met een klein of groot deel van de activiteiten kennis maakten of 
er mee kleur aan gaven. We brengen hiermee een ode aan allen die zich tijdens 
de voorbije kwarteeuw voor de missie van onze organisaties hebben ingezet, 
hetzij als ondersteuner, bestuurder of medewerker in gelijk welke rol.
We brengen geen kroniek, historiek of namenlijsten, wel verhalen met als rode 
draad 25 jaar lang bedrijfscultuur van grote inzet voor medewerkers en klanten, 
met het accent op professionele en flexibele dienstverlening aan beide groepen. 
Nog voor je leest wat hier geschreven staat, zijn er alweer nieuwe bewegingen 
in ons aanbod en begeleidingswerk… je blijft tussen de D-magazines door op de 
hoogte via onze diverse nieuwskanalen, die we hieronder nog even vermelden.

Veel lees- en kijkplezier,

Jurgen Wyseur en Gunter De Baerdemaeker 
Voorzitter en directeur vzw Mobiel

Isabelle Van de Populiere en Bart Vandenbussche
Voorzitter en directeur De Kringloopwinkel Deltagroep en Constructief

Meer info over ons aanbod en nieuwskanalen:
www.deltagroep.be  www.dekringloopwinkel.be  www.vzwconstructief.be   www.mobiel.be

Interesse in onze nieuwsbrief? Registreer je via www.dekringloopwinkel.be/contact
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in beeld

De Bloemistenstraat is de 
bakermat van de sociale 
tewerkstelling in Kortrijk. 
Mobiel maakt de cirkel rond 
door meer dan 20 jaar na de 
start opnieuw zijn intrek te 
nemen in het oorspronkelijke 
gebouw. Ook het verhaal 
van De Kringloopwinkel en 
Constructief begon hier.
25 jaar De Kringloopwinkel en 
Constructief en ondertussen 
21 jaar Mobiel leveren een rijk 
archief op. We blikken even 
terug met enkele foto’s op deze 
pagina en de achtercover van 
dit jubileummagazine.

1996 - start  
De Kringloopwinkel  
Consciencestraat in Kortrijk

1996 - start  
De Kringloopwinkel Menen

1996 - Start atelier  
Constructief in Bloemisten-
straat in Kortrijk

1997 - Start De  
Kringloopwinkel Waregem

2000 - start Mobiel in de 
Bloemistenstraat in Kortrijk



“Nog meer synergie 
met De Kringloopwinkel   
mogelijk”

“Het ondernemerschap van pioniers Bart Vanden-
bussche, Rik Desmet en Jacques Soenens heeft 
De Kringloopwinkel geboetseerd tot wat hij nu is.” 
Johan Bonnier, sinds 2008 Algemeen Directeur van 
intercommunale IMOG, is bevoorrechte getuige 
geweest van de dynamiek die hergebruik in de regio 
op de kaart heeft gezet. De Kringloopwinkel en de 
intercommunales IMOG en MIROM Menen waren 
de voorbije 25 jaar steeds complementair. “En dat 
zal  in de toekomst ook zo blijven”, is Johan Bonnier 
overtuigd.

Johan Bonnier, sinds 2008 Algemeen 
Directeur van intercommunale Imog

De Kringloopwinkel Deltagroep
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Even een stukje terugspoelen naar 
1996: het toenmalige Kringloop-
centrum Zuid-West-Vlaanderen 
ontstond toen op initiatief van het 
welzijnsconsortium (met OCMW’s 
en opleidingsorganisaties), en de 
intercommunales IMOG en MIROM 
Menen (toen nog IVMO).

Armoedebestrijding 
en duurzaamheid
Meteen vertegenwoordigen 
deze instanties vanuit hun 
opdracht de kern van de vzw: 
inzetten op armoedebestrijding 
en duurzaamheid. IMOG 
was in die periode vooral 
georiënteerd op afvalverwerking. 
Dankzij de oprichting van het 
Kringloopcentrum kon de 
intercommunale daar, in het kader 
van zijn afvalstoffenplan, twee 
hogere trapjes uit de afvalhiërarchie 
– of de Ladder van Lansink - 
aan toevoegen: recyclage en 
hergebruik. Deze laatste realiseert 
De Kringloopwinkel via lokale 
inzameling en verkoop van gebruikte 
goederen. 

Bij de opstart waren er natuurlijk 
middelen nodig. Toenmalig IMOG 
directeur Jacques Soenens slaagde 
er destijds in om de gemeentes van 
de eigen intercommunale en van 
IVMO te overtuigen een vast bedrag 
per inwoner uit te trekken voor de 

basisfinanciering van het kringloop-
centrum. 

Synergie
Algemeen Directeur van IMOG 
Johan Bonnier vindt de synergie 
tussen de intercommunales en De 
Kringloopwinkel Deltagroep na 25 
jaar nog steeds een meerwaarde. 
“We proberen elkaar aan te vullen, 
elk vanuit onze opdracht. Zo is IMOG 
facilitator – scheidsrechter zo je wil -  
geweest inzake de textielinzameling 
via de containers. Gemeente per ge-
meente van ons werkingsgebied zijn 
we tot een evenwichtige oplossing 
gekomen tussen De Kringloopwinkel 
en de reguliere inzameling.”

In navolging van MIROM (zie 
kaderstukje) werken IMOG en De 
Kringloopwinkel sinds september 
2020 samen voor de inzameling 
van andere fracties. Bezoekers van 
de recyclageparken kunnen klein 
gerief in speciaal voorziene bakken 
deponeren, die De Kringloopwinkel 
dan ophaalt.

RecupHub
En in het kader van levensduurver-
lenging van spullen, startten IMOG 
en De Kringloopwinkel in 2019 het 
samenwerkingsverband RecupHub. 
Doelstelling is in het werkingsgebied 
initiatieven voor levensduurverlen-

“In navolging van MIROM 
werken IMOG en De 
Kringloopwinkel sinds 
september 2020 samen voor de 
inzameling van klein gerief via 
de recyclageparken.”

1996 - Oprichting  
vzw Kringloopcentrum 
Zuid-West-Vlaanderen

2019 - start RecupHub

2020 - inzameling klein 
gerief op Imog recyclage- 
parken

ging te organiseren, ondersteunen 
en promoten. De organisatie van 
Repair Cafés en workshops en het 
stimuleren van bewustmaking rond 
levensduurverlenging helpt namelijk 
afval vermijden. “Iets waar we in 
de toekomst nog meer kunnen op 
inzetten”, meent Johan Bonnier. “An-
dere mogelijkheden voor synergie 
zijn het samengaan van ophalingen 
op afroep van herbruikbare spullen 
en van grof vuil.”

Rode draad
Hij stelt vast dat de aanpak van De 
Kringloopwinkel doorheen de jaren 
steeds professioneler werd en ook 
zijn vruchten afwerpt. “Mijlpalen 
waren voor mij natuurlijk de opstart 
zelf, later de eerste kringloopwinkel 
in eigendom. En in 2017 de verhuis 
van Marke naar de huidige locatie 
in Heule, die gepaard ging met een 
verregaande professionalisering, ook 
op operationeel vlak.”

Volgens Johan is dit geen toeval. “Er 
is veel ondernemerschap aanwezig 
in De Kringloopwinkel. Dat was bij 
het begin al zo, dankzij het trio  
Jacques Soenens van IMOG, Rik 
Desmet van het OCMW en directeur 
Bart Vandenbussche. Hij is voor mij 
– op een korte onderbreking na -  
de rode draad doorheen de  
succesvolle geschiedenis van De 
Kringloopwinkel.” 

MIROM pionier voor inzameling
herbruikbare spullen
De Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Menen en 
Ommeland of IVMO was de tweede intercommunale die betrokken was bij de 
oprichting van het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen. Daarom was er 
van bij de start ook een Kringloopwinkel in Menen.

IVMO en later MIROM Menen zette zich van bij het begin ook in voor de 
inzameling van herbruikbare spullen. Op initiatief van de intercommunale 
verschenen in 2004 de eerste textielcontainers in het straatbeeld. Dit was een 
belangrijke stimulans voor de inzameling van kledij en textiel. De verwerking 
ervan gebeurde aanvankelijk in het atelier bij de winkel in Wevelgem, die 
eveneens in 2004 opende (zie ook verder in het magazine). Ook voor de 
inzameling van klein gerief via de recyclageparken was MIROM Menen pionier.
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Constructief

 Constructief timmert kwarteeuw aan  
sociale tewerkstelling

Schrijnwerk op maat en 
maatwerk
In een kwarteeuw realiseerde 
Constructief vele projecten, 
kleine en grote. Een van de eerste 
grootschalige projecten was in 
1996 het Pradogebouw in Kortrijk. 
Er volgden er nog vele, zowel 
bij particulieren als bedrijven. 
Constructief specialiseerde 
zich in projecten op maat, 
wat als maatwerkbedrijf een 
bijzonder gegeven is. Geschoolde 
begeleiders en medewerkers 
leveren samen knappe staaltjes 
vakwerk.

 
Geen groentjes 
in hun vak
De tweede pijler van Constructief 
is Team Groen. Deze ploegen 
staan in voor het beheer van 
natuurdomeinen, groenonderhoud 
van publiek domein en 
inrichtingswerken. De eerste 
opdracht dateert uit 2000 en 
kwam van de Provincie West-
Vlaanderen. In 2002 startte de 
eerste Mina-ploeg (Milieu en 
Natuur) voor de stad Kortrijk. De 
activiteit groeide stelselmatig en 
op vandaag is Team Groen actief 
in de hele regio, in opdracht van 
openbare besturen, scholen, 
bedrijven, particulieren en 
organisaties die natuurdomeinen 
beheren. 

Deltagroep biedt  
gemeenschappelijk dak 
boven het hoofd
In 2014 gingen Constructief 
en De Kringloopwinkel een 
samenwerkingsverband aan 
onder de naam Deltagroep. De 
band tussen Constructief en De 
Kringloopwinkel was intenser 
sinds de gemeenschappelijke 
verhuis in 2017. Toen trokken 
beide maatwerkbedrijven naar 
het gebouw aan Warande 
in Heule. Daar zijn beide 
afdelingen van Constructief 
gevestigd, naast het centraal 
depot en de textielsortering 
van De Kringloopwinkel. De 
centrale diensten zijn van beide 
organisaties zijn er eveneens 
ondergebracht. Intussen maakt ook 
Mobiel deel uit van de Deltagroep.

De sociale economie in de regio Zuid-West-Vlaanderen kreeg er in 1996 een nieuwe 
telg bij: een houtatelier in de Bloemistenstraat in Kortrijk. Het was de basis voor 
de oprichting van de vzw Constructief, die van 1998 dateert en Bart Wulbrecht als 
eerste coördinator had. Aanvankelijk was het bedrijf gespecialiseerd in hout- en 
metaalbewerking. Deze laatste activiteit werd stopgezet in 2003. Binnen ‘hout’ 
specialiseerde Constructief zich verder in binnen- en buitenschrijnwerk, interieur 
en isolatiewerken.



 Constructief timmert kwarteeuw aan  
sociale tewerkstelling
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Circulaire en duurzame  
toepassingen
Dat schrijnwerk ook duurzaam en 
circulair kan zijn, heeft Constructief 
ondertussen al meermaals bewezen. 
Recuperatiehout van onverkochte 
meubelen uit De Kringloopwinkel kende 
al diverse originele toepassingen. 
Een nieuwe vergadertafel en kleurige 
kledijrekken voor De Kringloopwinkel 
Menen Markt bijvoorbeeld. Of meubelen 
op maat. Ook met lokaal gerooide 
bomen ging Constructief al aan de 
slag, onder andere om in Wevelgem 
speeltoestellen te maken. 



Mobiel

Van twee 
tweedehandsfietsen 
tot referentie voor 
ecomobiliteit

Mobiel begon in 2000 met twee personen en evenveel tweedehandsfi etsen. Iets 
meer dan twee decennia later is de vzw onder impuls van directeur Gunter De 
Baerdemaeker een referentie op het vlak van ecologische mobiliteit met liefde 
voor de fi ets in al zijn vormen en toepassingen. 
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Een antwoord op 
diverse noden
Je kan de Bloemistenstraat in 
Kortrijk gerust de bakermat van de 
sociale economie in de Kortrijkse 
regio noemen. Het is de plaats waar 
zowel Mobiel, Constructief als De 
Kringloopwinkel van start gingen.
In 2000 was het eerste atelier 
van Mobiel er ondergebracht. 
De stad Kortrijk wilde het 
mobiliteitsvraagstuk op een 
ecologische manier benaderen. 
Daarnaast zochten de stad en 
het Kortrijkse OCMW eveneens 
naar een mogelijkheid om in het 
kader van armoedebestrijding 
sociale economie te stimuleren en 
betaalbare goederen te kunnen 
aanbieden. 
Het was ook de periode waarin 
fi etstoerisme in Zuid-West-
Vlaanderen meer gepromoot 
werd, maar de dienstverlening 
voor de fi etsende toerist nog niet 
was ontwikkeld. Mobiel bood een 
antwoord op deze diverse noden.

Fietsmobiliteit in 
stadscentrum 
stimuleren
In 2002 opende op de Veemarkt 
in Kortrijk een fi liaal van Mobiel, 
dat zich specifi ek richtte op de 
fi etsmobiliteit in de stad Kortrijk. 
Je kon er gratis een fi ets huren. 
Wielerlegende Briek Schotte gaf 
het spreekwoordelijke startschot 
voor City-Mobiel. Het initiatief hield 
12 jaar stand en werd stopgezet in 
2014.

Fietsverhuur aan 
studenten
Studenten van Hoog Kortrijk meer 
naar de Kortrijkse binnenstad 
lokken, daarvoor is de fi ets het 
ideale vervoermiddel. In grotere 
studentensteden als Gent en 
Leuven had men al langer 
begrepen dat een fi ets verhuren 
aan studenten een goed idee was.
Mobiel sprong in 2001 mee op de 
kar en begon met fi etsverhuur aan 
de studenten. Een dienst die op 
vandaag nog steeds bestaat.
Fietsverhuur is in de loop der jaren 
uitgebreid met andere doelgroepen 
en gegroeid tot een van de 
kernactiviteiten. Mobiel beschikt 
over 1.600 huurfi etsen in alle 
soorten en maten.

Erkenning als sociale 
werkplaats
In 2003 werd de vzw Mobiel 
Sociale Werkplaats opgericht, die 
werk en begeleiding biedt aan 
personen die moeilijk een plaats 
vinden op de open arbeidsmarkt.  
In 2008 werd Mobiel zelfs verkozen 
tot Ambassadeur van de sociale 
economie.
Om zich meer te kunnen toeleggen 
op zijn kernactiviteit werd 
ongeveer drie jaar geleden een 
samenwerkingsverband gecreëerd 
tussen Deltagroep en Mobiel. 
De synergie bestaat vooral uit 
ondersteunende dienstverlening. 
In de nabije toekomst wordt 
Mobiel volledig geïntegreerd in 
Deltagroep. Dit moet het mogelijk 
maken dat Mobiel ook verder 
groeit op het vlak van sociale 
tewerkstelling.

Pionier voor 
Fietspunt en Bluebike
In 2007 werd Mobiel een 
van de eerste Fietspunten in 
Vlaanderen. Een fi etspunt is een 
fi etsherstelplaats aan (grotere) 
NMBS-stations voor kleine 
herstellingen, fi etsverhuur, een 
bewaakte fi etsenstalling en 
informatie over fi etstoerisme of het 
fi etsroutenetwerk in de omgeving. 
Fietspunten worden uitgebaat door 
fi etsondernemingen uit de sociale 
economie.  In 2012 kwam daar 
Blue-bike bij, het fi etsdeelsysteem 
aan de NMBS-stations en haltes van 
De Lijn.

De regio leren fi etsen 
en herstellen
Educatie en opleiding vormen 
samen al jaren een pijler van 
Mobiel. In 2019 werd er van start 
gegaan met een Fietsschool, die 
zich richt tot de hele regio. Deze 
werkt enerzijds aan fi etseducatie. 
Fietsrijlessen zijn voor zowel 
jongeren als volwassenen een 
reële nood, die verder aan belang 
zal winnen. Zeker nu (snelle) 
elektrische fi etsen en cargofi etsen 
hun steile opmars verderzetten. 
Daarnaast kan je bij Mobiel ook 
fi etsen leren repareren, met keuze 
uit een aantal basisvaardigheden en 
een specialisatie. 

Nieuwe winkel als 
orgelpunt op 
20-jarig bestaan
Hij is als gevolg van corona 
nog niet offi  cieel geopend, 
maar ondertussen wel al een 
jaar ‘gewoon’ open: de nieuwe 
winkel van Mobiel. Een ronduit 
fantastisch aantrekkelijke winkel, 
waarin ingezet wordt op beleving 
en service en dus voldoet aan 
de hedendaagse noden van de 
klanten.



Via het Kortrijkse OCMW belandde 
Veerle na een aantal jaren werken 
in de horeca in 1992 bij De Poort, 
aan de Hendrik Consciencestraat 
in Kortrijk. “Een grote hangaar met 
rekken huisraad en meubelen. We 
werkten er amper met twee of 
drie”, omschrijft ze. Ze voelde er 
zich snel in haar sas. Zelf begon ze 
met stofferen van stoelen. “Ik had 
ervaring met naaien. Stofferen deed 
ik heel graag en heb het gedaan 
tot mijn gewrichten niet meer mee 
wilden.”

Dat was niet haar enige opdracht. 
“We moesten een beetje overal 
meedraaien. Ik ben nog mee 
geweest met de ‘camion’, meubelen 
gaan leveren.”

Na al die jaren amuseert Veerle 
zich nog altijd in haar job, ook al is 
de organisatie sterk geëvolueerd 
van heel lokaal en kleinschalig naar 
verschillende locaties en meer 
gestructureerd. “In de sortering 
zitten we hier met een vaste 
equipe. We kennen elkaar goed 
en amuseren ons goed, slaan al 
eens een ‘scheef’ woord uit tegen 

elkaar. We hebben een 
uitstekende werkleider 
ook, dat maakt een 
groot verschil. Ik voel ik 
me goed bij dit alles.”

Fier
Vroeger kende Veerle 
zo goed als iedereen bij De 
Kringloopwinkel. Door de groei is 
dat nu wel anders. “Het contact 
met de collega’s  die in winkel zelf 
werken is minder tegenover vroeger. 
Zelf kom ik wel nog in de winkel 
om de rekken aan te vullen, maar 
dat is meestal voor opening. Het 
contact met de winkelcollega’s is 
dus minder.”

Veerle is tevreden dat ze er nog 
altijd bij is. “Ik had het niet kunnen 
inschatten dat we zo groot zouden 
worden. Maar ik ben nog altijd fier 
om hier te werken. We zijn een grote 
winkel, waar net zoals bijvoorbeeld 
in een Delhaize de rekken tijdig 
aangevuld moeten worden. Ik 
ben blij dat ik mijn steentje kan 
bijdragen.”

Piraten
Veel van het speelgoed dat je in de 
winkel in Kortrijk vindt, passeert 
door haar handen. Ze verbaast 
er zich over wat mensen allemaal 
wegschenken. “Playmobil, Lego, 
Fischer Price… dure merken van 
speelgoed waar er nauwelijks 
iets aan is. Ik vraag me soms af 
waarom mensen het wegdoen. De 
donderdag is mijn vaste dag om 
Playmobil te sorteren. Ik heb het 
vooral voor de piraten, meer dan 
voor de prinsessen”, lacht ze.

Wanneer Veerle vooruit blikt, ziet 
ze zichzelf tot het einde van haar 
carrière bij De Kringloopwinkel 
blijven. “Ik ben nu 56 en amuseer 
me hier. Waarom zou ik dan nog 
veranderen?”, besluit ze. 

“Nog altijd fier om hier 
te werken”
Playmobil, daar kent Veerle Vanluchene alles van. 
Elke donderdag sorteert ze de bekende poppetjes 
in al hun uitvoeringen en de vele accessoires in De 
Kringloopwinkel van Kortrijk. Het is een van haar 
vaste opdrachten. Veerle was erbij nog vòòr De 
Kringloopwinkel bestond en zag dus heel wat veran-
deren. Eén ding is niet gewijzigd: “Ik ben fier dat ik 
voor De Kringloopwinkel werk”, glundert ze.

“Ik ben nu 56 en amuseer me hier. 
Waarom zou ik dan nog veranderen?”
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Medewerker aan het woord
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Merel is sinds haar 15de trouwe klant 
van De Kringloopwinkel, Ann is er al 
13 jaar niet weg te slaan. Ze doen elk 
hun verhaal over hoe het begon. 

Merel: “Ik ging als tiener aanvanke-
lijk mee met mijn moeder, vooral 
op zoek naar decoratie voor mijn 
kamer en voor kledij. Op die leeftijd 
had ik nog niet direct een vaste 
kledingstijl en hier vond ik heel 
verschillende zaken, los van trends. 
Het leukste was dat ik iets vond 
waarnaar ik al lang op zoek was 
en dacht dat ik het niet meer zou 
vinden. In die periode was ik nog 
niet bezig met het sociale verhaal 
achter De Kringloopwinkel.”

Sociale  
tewerkstelling
Dat is ondertussen wel veranderd. 
Merel studeerde sociaal werk en is 
nu ook actief in de sociale sector. 
Eerst bij groep Intro, nu in OKAN. 

“Tijdens een open dag bij De  
Kringloopwinkel had ik al kennisge-
maakt met de sociale tewerkstel-
ling. Ondertussen heb ik ervaring 
met brugprojecten en ken dus ook 
de waarde ervan.”

Duurzaamheid eerst
Een duurzame manier van leven is 
een essentieel argument voor Merel 
om naar De Kringloopwinkel te 
gaan. “Er worden nog veel te veel 
bruikbare spullen weggegooid. Ik 
vind dat onbegrijpelijk. Als ik iets 
nodig heb, is De Kringloopwinkel 
de eerste plaats waar ik ga. En 
meestal vind ik het er ook. Als ik 
toch iets nieuws koop, wil ik dat het 
uit duurzaam materiaal is gemaakt. 
Impulsaankopen probeer ik te 
vermijden. Ben ik het na een tijdje 
‘vergeten’, dan betekent het dat ik 
het niet echt nodig heb.”

Merel koopt in De Kringloopwinkel 
niet alleen voor zichzelf of haar ge-
zin. “Ook cadeautjes koop ik hier. 
Ze zijn persoonlijker en je laat zien 
dat je er meer moeite voor gedaan 
hebt.”

Ambassadeur
Op een bepaald moment kwam 
Ann in Merels leven, als partner van 
haar vader. De plusmama bleek al 
een even overtuigde kringloopfan 
als Merel zelf. “Mijn vader heeft 
goed gekozen”, lacht ze. 

Ann leerde in 2008 De  
Kringloopwinkel kennen door haar 
persoonlijke situatie. “Ik stond er 
op een bepaald moment alleen 
voor en zocht betaalbare spullen.  
 

 
 

Kringloopmicrobe  
versterkt band tussen  
Merel en Ann

Maak kennis met Merel en Ann, plusdochter en plusmama. 
Toen hun paden elkaar kruisten, bleek algauw dat beiden 
gebeten waren door de ‘kringloopwinkelmicrobe’. “Ann was 
meteen goedgekeurd als partner van mijn vader”, lacht Merel. 
Het hart van de dames klopt niet alleen voor duurzaam her-
gebruik, evenzeer voor de sociale tewerkstelling die De Kring-
loopwinkel creëert. 

 Dubbele 
verhuisoperatie

De huidige locatie aan de Gentse-
steenweg in Kortrijk is niet de oorspron-

kelijke ligging van de winkel. 
Het verhaal in Kortrijk startte in 1996 aan 
de Hendrik Consciencestraat. Twee jaar 

later verhuisde de winkel naar de Magda-
lenastraat aan kruispunt de Appel.  

En in 2009 was de opening op de hui-
dige locatie, na een grootschalige 

verhuisoperatie, een feit.

De mening van de klant

lees verder op pag. 12
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2019 - Empty Shop 
tijdens de Warmste Week

Katrien stond aan wieg van dubbele 
primeur in Wevelgem
“Zou ik het wel doen?”, twijfelde Katrien 
Decannière toen ze in 2004 de vacature voor 
werkleider bij De Kringloopwinkel zag. Jong 
en enthousiast als ze was, ‘sprong’ ze zoals 
dat heet. Spijt heeft ze niet gehad. Gelukkig 
ook, want ze gaf de organisatie nieuwe 
impulsen. Katrien stond mee aan de wieg van 
de kledij- en textielwinkel in Wevelgem als 
100ste Vlaamse kringloopwinkel en van de 
centralisering van de textielsortering. Haar 
verhaal illustreert meteen het belang van kledij 
en textiel voor alle Kringloopwinkels.

De eerste keer voelde ik wel een drempel om 
te gaan, maar omdat ik zodanig veel leuke 
dingen zag was die eigenlijk meteen over-
wonnen. Beetje bij beetje kwam ik meer.”

Ann ontpopte zich doorheen de jaren, net als 
haar jongste dochter Camille, als een echte 
ambassadeur van De Kringloopwinkel. “Zo 
noemen vriendinnen en collega’s me inder-
daad. Als ik iets nieuws aan heb, weten ze 
meteen dat het uit De Kringloopwinkel komt. 
Ik motiveer vriendinnen en mijn kinderen om 
mijn voorbeeld te volgen.”

Empty Shop
Ann en Merel – en ondertussen ook de kleine 
Avon - genieten van hun gezamenlijke kring-
loopmomenten, die zich al lang niet meer 
beperken tot de winkel van Kortijk, sinds 2010 
aan de Gentsesteenweg. “We gaan ook naar 
Avelgem, Zwevegem en Beveren-Leie. We 
schenken allebei ook spullen”, vertellen ze. 

En eind 2019 stond tijdens de Warmste Week 
ook de Empty Shop van De Kringloopwinkel 
op het lijstje van Ann. “Voor amper 12 euro 
kocht ik er een heel mooi broekpak (zie foto)
waarvoor ik veel complimentjes heb gekregen.”

Katrien had een loopbaan van tien jaar bij De 
Kringloopwinkel. Een periode waarover ze met veel 
enthousiasme en ook een stukje nostalgie vertelt. 
In 2004 aanvaardde ze de job als werkleider. Het 
werd geen voorzichtige start. “Mijn eerste op-
dracht? De inrichting van de nieuwe winkel in We-
velgem, gevestigd in een voormalige garage”, weet 
ze. Dat zou de 100ste kringloopwinkel in Vlaande-
ren worden. Voor de regio Zuid-West-Vlaanderen 
was het een primeur: je zou er alleen kledij en tex-
tiel kunnen kopen. “In die periode werd De Kring-
loopwinkel vooral met meubelen geassocieerd, ons 
concept was nieuw.”

“Ook cadeautjes koop ik 
hier. Ze zijn persoonlijker 
en je laat zien dat je er meer 
moeite voor gedaan hebt.”

vervolg van pag. 11
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Katrien stond aan wieg van dubbele 
primeur in Wevelgem

“We wilden niet dat “We wilden niet dat 
er iemand anders met de eer er iemand anders met de eer 

van de 100ste kringloopwinkel van de 100ste kringloopwinkel 
wegliep.”wegliep.”

Rust en beleving
De keuze was ook geen toeval. 
2004 was ook het jaar waarin de 
eerste textielcontainers van De 
Kringloopwinkel werden geplaatst. 

Hierdoor groeide de aanvoer van 
kledij plots heel fors. “’Meet alles 
op en zeg maar hoeveel rekken 
je nodig hebt’, kreeg ik te horen”, 
lacht Katrien. “We wilden niet dat 
er iemand anders met de eer van 
de 100ste kringloopwinkel wegliep 
en dus moesten we de timing wat 
‘forceren’. Met mijn ervaring als eta-
lagiste bij de H&M wist ik wel wat ik 
wilde: rust creëren in de winkel en 
inzetten op beleving. Het moest een 
echte kledijwinkel worden, ook 

al hing er van alles maar één stuk in 
de rekken.”

Katrien haalde de deadline en de 
winkel in Wevelgem opende in stijl, 
inclusief modeshow en de nodige 
media-aandacht. Missie nummer 
1 geslaagd, de volgende sloot er 
naadloos op aan. 

Centrale textiel-
sortering
Parallel met de winkel moest 
Katrien in hetzelfde gebouw het 
eerste centrale textielatelier orga-
niseren. Dit betekent dat de andere 
winkels vanuit Wevelgem bevoor-
raad moesten worden. De centrale 
sortering was ook noodzakelijk, 
gezien het groeiende succes van 
kledij en textiel in alle vestigingen 
van De Kringloopwinkel.

De sortering gebeurde manueel, 
van een transportband was er toen 
nog geen sprake. “Met de sortering 
had ik geen ervaring, met sociale 
tewerkstelling evenmin. Dat was 
een bijzondere uitdaging, want we 
moesten gigantische hoeveelheden 
verwerken.” Katrien combineerde 
de functie van werkleider textiel 
met de verantwoordelijkheid voor 
de winkel in Wevelgem. Boven-
dien was dat in een jaar waarin De 
Kringloopwinkel fors groeide: de 
winkels in Zwevegem en Avelgem 
openden namelijk ook hun deuren.

Kopie naar 
Beveren-Leie
Katrien slaagde erin een goede fl ow 
te creëren voor de sortering. Toen 
De Kringloopwinkel van Waregem 
in 2008 naar Beveren-Leie verhuis-
de, werd daar een tweede textiela-
telier opgezet. “In Beveren-Leie 
moest het aanbod kledij even groot 
worden, maar was er ook plaats 
voor andere productgroepen. Daar 
heb ik ook de opstart gedaan. De 
opening van de winkel zelf heb ik 
niet meegemaakt, ik was in zwan-
gerschapsverlof.”

Katrien werd uiteindelijk coördina-
tor van de winkels in Beveren-Leie, 
Wevelgem en Menen. Tot ze in 2014 
koos voor een ‘carrièrestop’: ze 
gaf haar loopbaan op. Ze koestert 
de vele mooie herinneringen. “De 
opening van de diverse winkels en 
zeker de verhuizingen die eraan 
voorafgingen zijn voor mij echt 
memorabele momenten.”

2004 - Start 
De Kringloopwinkel 
Wevelgem

2004 - eerste textiel
containers langs de weg 
en op recyclageparken

De stelselmatige groei 
van kledij & textiel
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“Sorteerband was een grote 
verbetering”

“Het is zoals met eten: afwisseling maakt het 
aangenaam”, vergelijkt Samira Rakouch haar 
job in de textielsortering met het culinaire ge-
noegen. En ze is er uitstekend voor geplaatst: 
met meer dan tien ervaring op de teller heeft 
ze de textielafdeling zien evolueren tot een 
steeds professionelere organisatie. “We 
hebben geluk met de goede begeleiding die we 
hier krijgen”, weet ze.

Wie al in de textielsortering in 
Heule is geweest, zal vast on-
der de indruk zijn van het vo-
lume dat er dagelijks verwerkt 
wordt. Samira Rakouch draait 
al sinds 2010 mee op de afde-
ling. Ze verkoos het werk bij De 
Kringloopwinkel boven een job 
als poetsvrouw, waarvoor ze 
bij de VDAB een opleiding had 
gevolgd. Op vandaag een keu-
ze waar ze nog steeds blij om 
is. “Ik voelde me hier meteen 
thuis”, herinnert ze zich.

En ze weet ook hoe dat komt. 
“We krijgen een goede begelei-
ding van onze ‘cheffen’. Ze zijn 
heel vriendelijk en hulpvaardig. 
Van vriendinnen die elders 
werken hoor ik soms andere 
verhalen.” Ook het contact met 
haar directe collega’s vindt 

Samira motiverend. “Doorheen de jaren heb ik veel 
collega’s zien passeren natuurlijk. Met een aantal 
heb ik nog 
steeds contact, 
wat leuk is.”

Van manueel naar machinaal
Op de werkvloer zelf is er ook veel geëvolueerd. 
“Het proces zit nu helemaal anders in elkaar dan 
vroeger. Ik ben in 2010 gestart in Marke. De sorte-
ring was toen nog zuiver manueel werk, de begelei-
ding minder intensief dan nu. De overgang naar de 
sorteerband hier in Heule vind ik een goede zaak. 
We kunnen hierdoor betere kwaliteit bieden. En we 
doen ook meer, zoals prijzen voor de kledij naar 
de winkels vertrekt. En wat ook belangrijk is: ons 
comfort is verbeterd. Wie wil, kan op een stoel zitten 
en hoeft niet de hele dag recht te staan. Bepaalde 
taken doen we aan een tafel.”

In de huidige structuur verloopt de sortering in fases 
– van grof sorteren tot en met prijzen - waardoor 
Samira en haar collega’s afwisseling krijgen. En dat 
vindt ze wel fijn. “Die afwisseling is het leukste. Het 
is zoals met eten: altijd hetzelfde is ook niet fijn.”

Kwaliteit? Ja en nee
De manier van sorteren is dan wel een garantie op 
betere kwaliteit van kleding in de winkels, Samira 
stelt vast dat de kwaliteit van de aanvoer lager ligt 
dan vroeger. En dan bedoelt ze vooral de kwaliteit 
van het originele kledingstuk. Fast fashion dringt nu 
ook door in het circuit van hergebruik. 

“Enerzijds sta ik er soms van te kijken wat sommige 
mensen allemaal weggeven: soms zijn het kleding-
stukken die niet of nauwelijks gedragen zijn. Maar 
anderzijds merk ik dat de kledij zelf van mindere 
kwaliteit is.”

Lege zakken
En er is Samira nog iets opgevallen: mensen con-
troleren beter alvorens ze hun kledij in een zak 
stoppen. “In de zakken van jassen en broeken en in 
handtassen vonden we vroeger wel eens geld, goud 
of andere waardevolle spullen. Dat is nu een stuk 
minder”, lacht ze.

2010 - start centrale 
textielsortering Marke

2017 - start centrale  
textielsortering met  
sorteerinstallatie in Heule

Investering in  
efficiënte textielsortering
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Cocktail van flair en kennis 
laten Bazaar floreren

Een betaalbaar aanbod, dat is een van 
de constanten in de 25-jarige geschie-
denis De Kringloopwinkel. Dat is het 
geval in de ondertussen zeven winkels. 
Niettemin zijn de prijzen die we daar 
hanteren voor bepaalde personen toch 
een drempel.

Deze mensen – en iedereen die het wil 
– vinden in onze outletwinkels Hangaar 
(meubelen en klein gerief) en Bazaar 
spullen aan heel goedkope prijzen. In 
de Bazaar aan de Groeningelaan 6 in 
Kortrijk kan je terecht voor kledij in het 
gewicht. 

Feeling
Sinds 2017 is Mark Boonen er het vaste 
gezicht. Hij zorgt voor leven de brou-
werij, is altijd in voor een babbel met 
de klanten. En minstens even belang-
rijk: hij bracht zijn ervaring met kledij 
en textiel uit De Kringloopwinkel van 
Zwevegem mee naar de Bazaar. “Voor 
ik in De Kringloopwinkel begon, was ik 
al gerant geweest van een kledingwin-
kel. Ik heb altijd al feeling gehad voor 
mode en kledij.”

Die past hij vol overgave toe in de 
Bazaar. Anders dan de naam van de 
winkel doet vermoeden, is het geen 
chaotisch allegaartje. Voor Mark is een 
nette winkel een must. “De winkel moet 
er aantrekkelijk bij liggen. Ik leg de kle-
ren ook altijd geplooid in de bakken. En 
zorg voor de variatie: elke dag vullen 
we hier aan met nieuwe spullen.”

Kledij verkopen per kilo, dat is sinds 2014 het succesvolle van de Bazaar. Mark Boonen 
timmerde mee aan het succes van deze outlet voor kledij. Met zijn cocktail van flair en 
kennis voelt hij zich als een vis in het water in de Bazaar. “Ik ben eerlijk in mijn advies 
voor de klanten. Als het hen niet echt staat, zeg ik het ook”, lacht hij. 

de Bazaar

“De winkel moet er  
aantrekkelijk bij liggen.  
Ik leg de kleren ook altijd 
geplooid in de bakken.”

lees verder op pag 16
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Psycholoog
Klantvriendelijkheid is voor Mark 
een vanzelfsprekendheid. “Hier 
sta ik dichter bij de klanten dan 
destijds in De Kringloopwinkel. Er 
komen veel klanten langs om ge-
woon eens een babbeltje te slaan. 
Ik moet een beetje psycholoog zijn 
hé”, lacht hij. Klanten kunnen ook 
rekenen op het stijladvies van Mark. 
Ook dan heeft hij het hart op de 
tong. “Ik geef altijd eerlijk advies: 
als ik vind dat er hen iets niet staat, 
zeg ik het ook.” 

Zijn flair en aanpak werken. De 
vaste klanten brengen op hun 
beurt nieuwe klanten aan. “Er komt 
meer volk over de vloer dan in 
het begin. En het zijn niet alleen 
mensen die uit noodzaak komen.”

Actie!
Mark legt zijn hart en ziel in zijn 
werk en wil dat dit ook aan de cij-
fers te zien is. “Een goede omzet is 
voor mij uiteindelijk het belangrijk-
ste. Als het een periode iets minder 
loopt, dan zoek ik uit hoe dat komt. 
Als de omzet goed is, dan valt voor 
mij een deel stress weg.”

Nieuwe klanten lokken, gebeurde 
al enkele keren met een actiedag. 
“Daar maakten we telkens iets 
feestelijks van en verwenden de 
klanten extra, met een stukje taart 
of een kortingsbon.” Mark droomt 
ervan om meer dergelijke actieda-
gen te kunnen organiseren.

Verantwoordelijkheid 
en vrijheid
Mark blikt tevreden terug 
op het traject dat hij aflegde 
bij De Kringloopwinkel. 
“Ik heb stelselmatig meer 
verantwoordelijkheid gekregen. 
Destijds al bij De Kringloopwinkel 
zelf, waar ik verantwoordelijke was 
voor de kleding. En dan ook bij de 
Bazaar, waar ik de vrijheid kreeg 
om mijn ding te doen”, besluit 
Mark.

In onze outlets de Bazaar en de Hangaar 
ligt de drempel van de prijs nog lager dan 
in de andere winkels.

2014 - start de outlet  
kledij & textiel Bazaar

2017 - start outlet  
meubelen en huisraad de 
outlet Hangaar

vervolg van pag. 15
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Vanuit haar missie stimuleert De 
Kringloopwinkel maximaal herge-
bruik van goederen, realiseert de 
organisatie sociale tewerkstelling 
en krijgen mensen met een laag 
budget de kans om betaalbare 
spullen aan te kopen.

Deze doelstellingen worden zo 
goed en concreet mogelijk gereali-
seerd via de lokale inzameling van 
goederen en de verkoop ervan via 
de winkels, het zijn er ondertussen 
zeven. Niet alle herbruikbare goe-
deren vinden evenwel een nieuwe 
eigenaar, andere halen omwille van 
kwaliteitseisen zelfs de winkel niet.

Outlets met lage  
prijzen
Andere afzetkanalen waren dus 
aan de orde. In 2014 was de Bazaar 
daar het eerste voorbeeld van. Je 
kan er kledij en textiel kopen per 
gewicht, aan een lager tarief dan 
in de winkels. Dankzij dit initiatief 
wordt het hergebruik gemaxima-
liseerd en verlaagt de financiële 
drempel voor mensen in armoede. 
De Hangaar volgde in 2017 als 

tweede outlet voor meubelen en 
huisraad onder het motto ‘laatste 
kans voor tweedehands’.

Korting
De beide outlets zijn niet de enige 
manier waarop behoeftige perso-
nen bereikt worden. Via doorver-
wijzing door de OCMW’s en CAW 
Zuid-West-Vlaanderen krijgen deze 
groep personen korting op de 
gangbare prijzen in De Kringloop-
winkel. Op deze manier kunnen 
jaarlijks enkele honderden mensen 
toch herbruikbare spullen kopen.

Geefhoek
De Geefhoek gaat nog een stap 
verder. Sinds 2006 schenkt De 
Kringloopwinkel ook gratis goe-
deren een mensen in nood. Dit op 
doorverwijzing van hulporgani-
saties uit de streek. Het gaat om 
basisbenodigdheden zoals meube-
len, huisraad, babyspullen en kledij. 
Ook dit initiatief heeft als bijko-
mend voordeel dat minder spullen 
worden afgevoerd voor recyclage.  

Netwerk
Deze hulporganisaties zijn partners 
die deel uitmaken van het Han-
gaarnetwerk, dat in 2017 van start 
ging. Het Hangaarnetwerk bestaat 
uit meer dan hulporganisaties. Ook 
andere non-profitorganisaties zoals 
bijvoorbeeld cultuurverengingen, 
jeugdorganisatie en scholen maken 
er deel van uit en kunnen gratis 
onverkochte of licht beschadigde 
spullen bekomen. Door er vaak 
creatief mee aan de slag te gaan of 
ze te herstellen, engageren zij zich 
om grof vuil te vermijden en red-
den dus spullen van de container.

de Geefhoek

armoedebestrijding
concreet gemaakt

In samenwerking 
met hulpverlenende 
instanties kunnen 
behoeftige personen 
basisspullen zoals  
kledij met korting 
kopen.

Armoedebestrijding is een essentieel deel van de missie van De Kringloopwinkel. Het betaalbare 
aanbod in de winkels blijft niettemin soms buiten het bereik van de financiële draagkracht van 
mensen in armoede. Om deze groep toch te bereiken, heeft De Kringloopwinkel samen met hulp-
organisaties een structurele samenwerking tot stand gebracht. De Geefhoek, die in 2016 van start 
ging, is een van de initiatieven.

2016 - Start Geefhoek
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“ Fier om mee te werken  
aan jong en positief imago”

Als De Kringloopwinkel een sterk merk is gebleken tijdens 
de voorbije kwarteeuw, dan is dat mee te danken aan de 
campagnes waarmee we ons – al dan niet onbewust - in het 
brein van de mensen wurmden. Deze campagnes ontsproten 
op hun beurt aan de grijze massa van de creatievelingen 
en marketeers van Focus Advertising uit Kortrijk. Hun 
boodschappen motiveren al vijftien jaar om herbruikbare 
spullen te schenken en kopen. “We zijn er fier op dat we met 
ons team De Kringloopwinkel naar een hoger niveau konden 
brengen”, vat Creative Director Karel Vanoverberghe samen.

De Kringloopwinkel als sterk merk
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Elk bedrijf heeft nood aan ‘merkbe-
kendheid.’ En liefst een positieve. 
Daar wilde Focus Advertising voor 
De Kringloopwinkel wel aan mee-
bouwen. Het bureau was gechar-
meerd door De Kringloopwinkel en 
diens positieve boodschap. “Voor 
een reclamebureau is werken voor 
een non-profitorganisatie sowieso 
altijd een mooie uitdaging, omdat 
je meer moet inzetten op inhoud 
en onderbouw. We stonden dan 
ook klaar om onze tanden te zet-
ten in de opdracht die we kregen”, 
weten Karel Vanoverberghe en 
Accountmanager Lieve Vuylsteke. 

Schenken en  
kopen zijn niet  
passé, nieuw wel
De Kringloopwinkel bloeit en groeit 
bij de gratie van klanten die schen-
ken en kopen en wil beide groepen 
op een kernachtige, positieve en 
aantrekkelijke manier overtuigen. 
Dat De Kringloopwinkel sociale te-
werkstelling creëert, is een aspect 
dat eveneens de nodige aandacht 
verdient. 

Deze insteek vormde de basis voor 
een aantal campagnes. Terwijl 
eerdere campagnes appelleerden 
aan de ‘liefde’ voor hergebruik en 
goede wil – ‘Mag ik van jou zijn?’ 
en ‘Uw oud gerief verdient ’n nieuw 
lief’ – speelt de meest recente 
imagocampagne meer in op de 
evidentie en onmisbaarheid van 
hergebruik: ‘Nieuw is zo passé’.

Sexy
Meteen wordt een publiek 
aangesproken dat vatbaar is voor 
alles wat hip en cool is, ongeacht 
of het nu al dan niet nieuw is. Karel 
Vanoverberghe: “In Nederland was 
dat al langer het geval. We wilden 
met ‘Nieuw is zo passé’ aantonen 
dat De Kringloopwinkel ook sexy 
is voor de jongere generatie. En dit 
publiek gebruiken om de ande-
re generaties te beïnvloeden. De 
jongeren bepalen namelijk wat er 
in de komende periode zal gebeu-
ren.” 

Het nieuwe logo – ook ontworpen 
door Focus Advertising - sluit ook 
aan op dat jonge en frisse imago. 
“Het versterkt perfect de positieve 
en sympathieke identiteit van De 
Kringloopwinkel.”

Mindswitch
De tijdsgeest helpt dat imago 
overigens. Bij de aankoop van pro-
ducten maken steeds meer mensen 
andere overwegingen dan alleen 
‘hoeveel kost het’. Karel Vanover-
berghe: “Wat gebeurt er met de 
opbrengst, respect voor de samen-
leving, kinderarbeid, impact op het 
milieu, het zijn allemaal aspecten 
die meer beginnen door te wegen. 
Dat is een positieve evolutie. Al 
is er nog een weg te gaan omdat 
je voor de prijs van een gebruikt 
product soms ook een nieuw kan 
kopen.”

In de voorbije kwarteeuw zijn de 
geesten van veel mensen gerijpt 
als het op duurzaamheid en her-
gebruik aankomt, weet ook Lieve 
Vuylsteke.  “Op vandaag stellen 
we in het algemeen een minds-
witch vast tegenover pakweg tien 
jaar geleden. Tv-programma’s als 
‘Stukken van Mensen’ besteden er 
aandacht aan. Het gaat dan wel 
over antiek, de designers die erin 
aan bod komen, zijn vaak gekleed 
met spullen die zo uit een kring-
loopwinkel kunnen komen. En dat 
spreekt aan.”

2009 - Campagne  
‘Mag ik van jou zijn?’’

2015 - inzamel- 
campagne ‘Uw oud gerief 
verdient ‘n nieuw lief

2019 - campagne  
‘Nieuw is zo passé’

2020 - nieuw logo  
(3de in totaal)
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De geschiedenis van 
De Kringloopwinkel en Oxfam 
Wereldwinkels gaat al een heel eind 
terug. De Kringloopwinkel wil so-
lidair en duurzaam zijn in alle aspec-
ten, ook in het aankoopbeleid. Een 
organisatie zoals Oxfam Wereldwin-
kels beantwoordt aan deze criteria. 
Bijgevolg is De Kringloopwinkel al 
jarenlang klant van Oxfam, onder 
andere voor de aankoop van koffi  e, 
fruitsap…

Krachtig signaal
De link tussen beide bedrijven be-
perkt zich ondertussen al lang niet 
meer tot de verhouding leveran-
cier-klant. Solidariteit heeft zich in 
de loop der jaren vertaald in elkaar 
helpen waar net kon. En dat is lo-
gisch. “Er bestaat een verwantschap 
tussen beide organisaties”, weet 
Lieven Stock van Oxfam Wereld-
winkels Kortrijk. “We zijn allebei niet 
‘zomaar’ een winkel en hebben elk 
een sociale doelstelling. De 
Kringloopwinkel creëert tewerk-
stelling voor een kansengroep en is 
actief in de circulaire economie. 

Wij helpen mensen in het zuiden en 
staan voor eerlijke handel, waarvoor 
we een belangrijke signaalfunc-
tie vervullen. En samen met De 
Kringloopwinkel is ons signaal wel 
krachtiger.”

Meer open
Behalve dat laatste, groeide de sa-
menwerking tussen beide organisa-
ties ook vanuit een praktische nood. 
“Ruime openingsuren garanderen 
met uitsluitend vrijwilligers is voor 
Oxfam niet overal evident. Voor ons 
betekende het daarom een meer-
waarde om onze winkels in Avelgem 
en Zwevegem samen onder te bren-
gen met De Kringloopwinkel.”

In Avelgem was dat al van bij de 
opening in 2004. Een synergie die 
in 2020 navolging kende in Zwe-
vegem. “In Zwevegem bestond er 
jarenlang een wereldwinkel, die we 
echter onvoldoende konden open-
houden en bijgevolg een tijdlang 
helemaal gesloten bleef. De samen-
werking met De Kringloopwinkel 
geeft onze werking daar een nieuwe 
start”, weet Lieven Stock. 

Kruisbestuiving
Bestaat er dan ook kruisbestuiving 
tussen de klanten van beide winkels? 
“Wij bereiken voornamelijk de twee-
verdieners uit de middenklasse. Dat 
heeft te maken met de positionering 
van onze producten: we zijn niet me-
teen de goedkoopste. Ons publiek 
veroudert wel en we zetten daarom 
meer in op een jongere doelgroep, 
net als De Kringloopwinkel. Wat wel 
zeker is, onze klanten hebben abso-
luut geen drempelvrees om naar De 
Kringloopwinkel te gaan.”

Ziet Lieven Stock ziet in de toe-
komst nog meer mogelijkheden voor 
samenwerking met De 
Kringloopwinkel. “Onze noden zijn 
niet altijd dezelfde. Wij zouden 
graag meer in het centrum van 
Kortrijk aanwezig kunnen zijn, omdat 
passanten voor ons heel belangrijk 
zijn. De Kringloopwinkel verkiest 
baanwinkels. Ondanks die verschillen 
smaakt de huidige samenwerking in 
Avelgem en Zwevegem toch naar 
meer,” besluit Lieven Stock.

Duurzaamheid en armoedebestrijding zijn kernwaarden van 
De Kringloopwinkel. Die waarden zijn evenzeer van toepas-
sing voor Oxfam Wereldwinkels, al ligt de focus voor hen op de 
bevolking in het Zuiden en niet lokaal. Er bestaat dus een grote 
verwantschap tussen beide organisaties. Logisch bijna dat dit 
resulteerde in een cocrete samenwerking: in Avelgem en 
Zwevegem zijn de winkels samen gehuisvest.

2004 - start De Kring-
loopwinkel Avelgem, samen 
met Oxfam Wereldwinkels

2004 - start De 
Kringloopwinkel Zwevegem

2020 - De 
Kringloopwinkel Zwevegem 
en Oxfam Wereldwinkels 
samen onder dak

Oxfam Wereldwinkels 
en De Kringloopwinkel, 
ook solidair met elkaar

Solidair met externe 
partners uit het Zuiden
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Het begon met 
een bloesje voor 
de dagdisco

Verborgen parels uit de rekken vissen, daar 
geniet Valentina De Pauw uit Waregem van. 
“Dan denk ik: nice, dit gaat niemand anders 
hebben! Dat maakt het zoeken zo leuk.” 
Valentina maakt deel uit van een jonge 
generatie voor wie hergebruik en bewust 
duurzaam consumeren steeds meer een 
evidentie is. En die connecteert met de 
boodschap van de slogan ‘Nieuw is zo passé’, 
waarmee we sinds 2019 jongeren willen 
aanspreken. 

De Kringloopwinkel is er voor 
iedereen, zoveel is zeker. De 
meest recente imagocampag-
ne, gelanceerd in 2019, richt 
zich evenwel duidelijk tot een 
jongere generatie. Hoewel bij 
deze groep het bewustzijn rond 
duurzaamheid groeit, voelen zij 
zich niet altijd aangesproken 
door De Kringloopwinkel. Of is 
het nog onvoldoende duidelijk 
dat je ook in onze winkels hippe 
spullen kan vinden? 

Dagdisco
Valentina Depauw was daar 
al van overtuigd nog voor de 
campagne gelanceerd werd. 
Haar eerste bezoek aan een 
kringloopwinkel was voor haar 
een eye opener. Zo herinnert 
ze het zich: “Ik studeerde in 
Gent en wilde iets nieuws om 
naar een dagdisco te gaan. Dus 
stapte ik de lokale kringloop-
winkel binnen, dicht bij mijn kot. 
”Haar oog viel op een bloesje, 
dat tot haar verwondering heel 
goedkoop bleek. En zij was niet 
de enige die enthousiast was. 
“Bleek dat ik er superveel com-
plimentjes voor kreeg.” 

Voor Valentina was dit het eer-
ste van vele bezoeken tijdens 
haar kotperiode in Gent. Later 
werd ze regelmatige klant bij 
De Kringloopwinkel van Beve-
ren-Leie. Shopmomenten waar-
van ze best geniet. “Ik vind er 
veel verborgen pareltjes, soms 
een tof kookboek maar ook 
merkkledij, voor weinig geld. 
Echt elke keer iets anders.”

De mening van 
de klant

lees verder op pag 22
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Broek of short, 
T-shirt of kleedje?
Ze draagt de kleren die ze koopt 
niet altijd zoals ze in het rek hin-
gen. “Het is soms de kunst om iets 
moois te maken van wat je koopt. 
Dan ga ik er creatief mee aan de 
slag. Een broek verknippen tot 
een short bijvoorbeeld of van een 
T-shirt een kleedje maken.”

Valentina ontwikkelt dankzij haar 
koopjes in De Kringloopwinkel een 
eigen unieke stijl. “Het idee dat ik 
iets koop dat niemand anders zal 
hebben, maakt het zo leuk.” 

Ze geeft toe dat nieuw voor haar 
niet echt passé is. “Ik shop ook 
graag elders anders, zoals bij de 
grotere ketens, maar dan combi-
neer graag de vintage stukken met 
nieuwe kleren. Al valt het me wel 
op dat ik meer complimenten krijg 
voor de stukken die in De Kring-
loopwinkel heb gekocht.”

Mindswitch
In haar dichte omgeving stelt 
Valentina nog wat terughoudend-
heid vast tegenover gebruikte 
kledij. Maar in het algemeen ziet 
ze de populariteit van hergebruik 
en een duurzame levensstijl wel 
toenemen. “Vintage evenementen, 
‘closet sales’, kiloverkopen… noem 
maar op, lokken steeds meer volk. 
Dat wijst toch op een mindswitch.”

Mensen aan een job 
helpen
Een unieke stijl creëren voor weinig 
geld en duurzaamheid stimuleren, 
zijn niet de enige drijfveren die 
Valentina motiveren om te kopen 
in De Kringloopwinkel. Daarnaast 
maakt ze ook de keuze bewust 
omwille van de sociale tewerk-
stelling die het maatwerkbedrijf 
biedt. “Door in De Kringloopwinkel 
te kopen, zorg ik er mee voor dat 
mensen een job hebben. 

Deze mensen willen werken, 
zoeken werk maar vinden het niet 
altijd in het reguliere circuit. Hier 
kunnen ze wel terecht. Ik vind dat 
fantastisch.”

“Ik vind het ook mooi dat iedereen, 
zonder onderscheid, welkom is bij 
De Kringloopwinkel. Arm, rijk, oud, 
jong… je vindt hier een heel divers 
publiek”, besluit Valentina. 

Van centrum 
naar drukke 
verbindingsweg
De Kringloopwinkel is een regionaal gegeven. In 
Waregem opende De Kringloopwinkel in 1997, al 
een jaar na de eerste winkel in Kortrijk.

De winkel was gelegen in de Stormestraat. Een locatie in het 
centrum van de stad, maar niet goed bereikbaar. Een baanwin-
kel bleek strategisch een betere keuze. Het pand langs de Kor-
trijkseweg in Beveren-Leie bleek de beste optie: goed gelegen 
en vlakbij voldoende parkeerplaatsen.
In 2008 verhuisde de winkel naar het pand waar de huidige 
winkel zich nog altijd bevindt. Het is een winkel met een heel 
ruim aanbod waar alle productcategorieën aan bod komen en 
tot op heden een van de meest succesvolle vestigingen.

2008 - verhuis winkel 
van Waregem naar 
Beveren-Leie

vervolg van pag. 21
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Van arbeidszorg tot vaste 
waarde bij transport
Opklimmen, doorstromen, 
groeien… hoe je het ook 
noemt, het is allemaal van 
toepassing op het traject 
dat Afrim Qamili aflegde 
bij De Kringloopwinkel. 
Hij begon als medewerker 
arbeidszorg in ‘t Sas en klom 
op tot gewaardeerde en 
betrouwbare chauffeur van 
de transportafdeling. “Ik zit 
hier heel goed”, glimlacht hij.

Afrim is afkomstig uit Macedonië. 
In 2004 kwam hij als vluchteling in 
België terecht en leefde hier bijna 
zeven jaar zonder verblijfsver-
gunning. “Dat betekende jammer 
genoeg dat ik niet mocht en kon 
werken.”

Na zijn erkenning ging Afrim aan 
de slag bij de Kortrijkse werkplaats 
Stal13, waar hij de kans kreeg om 
werkervaring op te doen. Via het 
OCMW en de VDAB kon hij daarna 
starten in het arbeidszorgcentrum 
’t Sas. Hij deed er drie dagen per 
week vooral sorteerwerk en kon 
opnieuw rekenen op sterke bege-
leiding. Het bleek voor Afrim de 
ideale tussenstap of opstap naar 
betaald werk. 
“Na een tijdje sprak de toenmalige 
‘chef’ Tom me aan. Hij vond dat ik 
het wel zou aankunnen om voltijds 
aan de slag te gaan. Een van de 
opties was de transportafdeling 
van De Kringloopwinkel.”

Geen opgever
Zo geschiedde ook. Afrim startte 
als bijrijder. “In het begin had ik 
het niet gemakkelijk”, geeft hij toe. 
“Ik moest alles nog leren, kende 
de verschillende opdrachten en 
rondes niet. Maar ook al ging het 
moeilijker, ik ben geen opgever en 
zette dus door.”

Vaste chauffeur
Stap voor stap leerde hij van de 
chauffeurs de knepen van het vak, 
vond letterlijk en figuurlijk zijn 
weg. En uiteindelijk groeide hij 
door van bijrijder tot vaste chauf-
feur en betrouwbare pion van het 
transportteam. Hij houdt van de 
variatie in zijn job en leidt nu zelf 
nieuwe bijrijders op. “Als ik merk 
dat ze de job nog niet helemaal 
kennen, denk ik aan de tijd dat 
het voor mij ook zo was. Ook zij 
moeten de job leren.”

Geen kras
Afrim maakt er een erezaak van 
om zo zijn job piekfijn en zelfstan-
dig uit te voeren. “Het gebeurt niet 
veel dat ik de verantwoordelijke 
moet bellen om zaken te vragen of 
te zeggen dat er problemen zijn. 

Zij plannen de routes en weten 
best wat er wel en niet haalbaar is. 
Daar houd ik me dus ook aan.”
Hij is er ook trots op dat hij altijd 
voorzichtig is. “Ik wil geen krassen 
op de vrachtwagen, ook niet aan 
de binnenkant. Soms doe ik een 
voorstel om schade te voorkomen. 
Daar wordt altijd naar geluisterd.”
Afrim timmert ondertussen verder 
aan zijn carrière. “Mijn volgende 
doel is het halen van mijn rijbe-
wijs C.” Waarmee hij opnieuw een 
stapje hogerop zou klimmen in zijn 
al heel stevig traject.

“Mijn volgende doel is het halen van 
mijn rijbewijs C.” 

1996 - start  
ophalingen aan huis 

2009 - Verhuis alle  
diensten en ateliers naar 
Marke.

2015 - start ‘t Sas  
Arbeidszorg

Medewerker aan het woord 
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Niet oordelen en vertrouwen schenken. Als er al een recept bestaat in begeleiding binnen 
in een maatwerkbedrijf, dan is dat het. Rik Santens kan het weten: hij is twintig jaar gepokt 
en gemazeld in de begeleiding van de medewerkers en legde mee de fundamenten van de 
personeelscoaching in het maatwerkbedrijf  dat De Kringloopwinkel op vandaag is. 

De kernopdracht van een maatwerkbedrijf 
en sociale tewerkstelling in het algemeen is 
tewerkstelling en begeleiding van personen die ver 
staan van een job in de open arbeidsmarkt. Dat 
is ook de rode draad in de geschiedenis van De 
Kringloopwinkel. 

Samen met de groei van de activiteit is de 
nood aan begeleiding evenredig toegenomen. 
Rik Santens, sinds kort met pensioen, tekende 
de voorbije jaren mee de krijtlijnen van het 
personeelsbeleid. Zijn loopbaan illustreert mee dat 
kansen krijgen essentieel is in het bedrijf. Gestart 
als werkleider bekleedde Rik diverse functies, 
tot op directieniveau, bij De Kringloopwinkel en 
Constructief.

Intensief en individueel
Rik ruilde twintig jaar geleden zijn kaderfunctie in 
het reguliere arbeidscircuit voor een job in de ‘non 
profi t’. “Ik koesterde een uitgesproken sympathie 
voor De Kringloopwinkel. Voor mij voelde mijn 
nieuwe job als thuis komen”, herinnert hij zich. 

Algauw voelde hij de nood aan intensieve 
begeleiding van de individuele medewerkers. 
Daarom stelde hij zich meteen kandidaat voor de 
nieuwe rol van personeelsverantwoordelijke. “In 
tandem met de werkleider wilde ik instaan voor de 
ondersteuning van de medewerkers.” 

Structuur
Door de groei van het aantal medewerkers werd 
de persoonlijke begeleiding niet meer haalbaar 
en koos Rik ervoor om zijn expertise door te 
geven aan de werkleiders. Later groeide een echte 
begeleidingsstructuur met personeelscoaches.  
Inhoudelijk werd de begeleiding ook uitgediept 
op maat van de noden van een maatwerkbedrijf. 
Daarbij waakte Rik steeds over het evenwicht tussen 
het sociale, economische en organisatorische aspect 
van het bedrijf. 

Een kwarteeuw 
vertrouwen schenken

“ Je moet een vertrouwensband 
                 opbouwen met de medewerkers”

Personeelscoaching

“De hamvraag die ik 
bij een sollicitatie 
steevast voorlegde was: 
‘En, zie je’t zitten?’”
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Een kwarteeuw 
vertrouwen schenken

“ Je moet een vertrouwensband 
                 opbouwen met de medewerkers”

Laatste kans? 
Nieuwe kans!
De begeleiding binnen het 
maatwerkbedrijf is zeker specifi ek. “De 
gemiddelde leeftijd van de medewerkers 
bedraagt tussen de 35 en 40 jaar. Voor 
hen wordt er algauw vanuit gegaan dat 
het hun laatste kans is, terwijl het een 
nieuwe kans is. De hamvraag die ik hen 
bij een sollicitatie steevast voorlegde 
was: ‘En, zie je’t zitten?’ Het peilen naar 
motivatie en engagement is voor mij 
belangrijker dan het kennen van de 
competenties. Die kan je vaak tijdens 
het traject bijbrengen. Wij zagen ook 
wel aandachtspunten en probeerden 
die steevast bij te sturen. In de open 
arbeidsmarkt zijn die aandachtspunten 
vaak de factoren waarop het spaak 
loopt.”

Vertrouwen
In de loop der jaren is het profi el van 
de gemiddelde medewerker sterk 
gewijzigd. “Oorspronkelijk waren dat 
mensen die uit de boot vielen. De laatste 
jaren zijn het steeds meer migranten, 
die vaak hoger opgeleid zijn. Ze vergen 
een andere begeleiding. Maar één 
ding blijft gemeenschappelijk: je moet 
een vertrouwensband opbouwen met 
de medewerkers. We peilen niet naar 
achtergrond en stellen geen vragen over 
de oorzaak van problemen. Voor velen 
is dat een nieuwe ervaring. Maar het 
blijft een fragiel evenwicht dat heel snel 
verstoord kan worden.”

NIEUWE KANSEN,

DA’s nooit passé

2019 - start 
campagne ‘Nieuwe 
kansen, da’s nooit 
passé’
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“Altijd de kans gekregen 
om te bewijzen wat ik kan”

Hoe geëngageerd kan je 
zijn voor je job? Op die 
vraag zal pionier Wim 
Lefevere je wellicht niet 
rechtstreeks antwoorden, 
maar uit zijn verhaal blijkt 
de passie voor zijn werk in 
overvloed. Dat uit zich in 
meer dan 25 jaar trouwe 
dienst, tot op vandaag in 
de sortering van de winkel 
in Kortrijk. Het is meer: 
Wim stelt zijn persoonlijk 
belang altijd op de tweede 
plaats en is ontzettend 
dankbaar: “Ik ben ontzet-
tend blij dat ik in die vele 
jaren de kans heb gekregen 
om te bewijzen wat ik kan.”

Een groepje 
pioniers, zo staan de 
beginjaren van De 
Kringloopwinkel in 
de herinneringen van 
Wim Lefevere gegrift. 
“Al beseften we dat 
toen zelf niet echt”, 
weet hij. “Het was 
een tijd dat iedereen 
alles deed: van 
transport tot klaar 
staan voor de klant 
die kwam kopen.” 

Het aantal klanten was veel be-
perkter, de relatie met die trouwe 
klanten persoonlijker. “De kopers 
waren vaak dezelfde bij wie we 
spullen ophalen”, herinnert hij 
zich. “Toen er na enkele jaren een 
klant niet meer opdaagde, wist ik 
dat er iets scheelde.”

Geesten zijn gerijpt
Het succes van De 
Kringloopwinkel was de motor 
van de voortdurende groei van 
de organisatie. Wim verbaasde 
zich lange tijd over het succes. 
“Nooit had ik durven denken 
dat we zoveel mensen zouden 
bereiken. En we uit de cocon 
zouden groeien van een publiek 
van mensen die het niet breed 
hebben. Ook wie het fi nancieel 
niet nodig heeft, komt nu naar De 
Kringloopwinkel. De geesten zijn 
in die zin gerijpt.”

VZW eerst!
“Ik geef toe dat ik aanvankelijk 
zelf twijfels had bij de groei. Ik 
dacht dat het concept niet zou 
aanslaan. En voor mij persoonlijk 
vond ik het niet meteen een ver-
betering. Maar de gedachte dat 
het beter was voor de organisatie 
was voor mij het belangrijkste: 
mijn persoonlijke situatie heb ik 
altijd ondergeschikt gevonden 
aan het belang van de vzw.”

80 jaar en 
ongeschonden
Wim ontpopte zich in de 
loop der jaren als speci-
alist in het sorteren van 
glazen, ondertussen zijn 
dat boeken. “Toen we 
in de Magdalenastraat 
zaten, zijn de specia-
lisaties ontwikkeld. En 
ja, ik durf me na al die 
jaren en duizenden gla-

zen die ik zag passeren wel een 
kenner van glazen te noemen. Ik 
heb soms glazen van tachtig jaar 
oud gesorteerd die nog helemaal 
ongeschonden waren. De oudere 
producten waren ook robuuster 
dan de meer hedendaagse.”

Dat hij al meer dan een kwart-
eeuw zijn job kon blijven uitoefe-
nen, maakt  Wim fi er en dankbaar. 
“De Kringloopwinkel heeft een 
verdienstelijke bijdrage tot het 
groeiende bewustzijn dat niet al-
les nieuw hoeft te zijn. De grond-
stoff en zijn niet onuitputtelijk. Ik 
ben blij dat ik deel uitmaak van 
dit soort economie. En ik ben heel 
dankbaar dat ik hier altijd de kans 
heb gekregen om te bewijzen 
dat ik uit de gebruikte spullen de 
verkoopbare kan halen. In com-
merciële bedrijven zou ik die kans 
misschien niet gekregen hebben.”

1998 - verhuis De 
Kringloopwinkel Kortrijk 
naar Magdalenastraat

2010 - verhuis 
winkel Kortrijk naar 
Gentsesteenweg

Medewerker aan het woord



D-magazine 2021 27                 

Inspanningen voor duur-
zaamheid officieel bekroond
Duurzaamheid zit in het 
DNA van De Kringloop-
winkel en dat is geen hol 
cliché. Onze kernactivi-
teit is al 25 jaar lang een 
toonbeeld van duurzaam-
heid. Hetzelfde geldt voor 
de manier waarop we deze 
realiseren. De jongste 
jaren behaalden we dan 
ook al vier maal het VOKA 
Charter Duurzaam on-
dernemen. In 2020 kwam 
het UNITAR SDG Pioneer 
Certifi caat daar bij, als 
beloning voor de inspan-
ningen met betrekking tot 
de duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties.

2017 - De 
Kringloopwinkel behaalt 
eerste VCDO

2020 - De Kringloop-
winkel behaalt UNITAR 
SDG Pioneer Certifi caat

Hergebruik stimuleren is op zich 
duurzaam, zoveel is zeker. Dat doet De 
Kringloopwinkel door jaarlijks duizen-
den tonnen herbruikbare spullen in te 
zamelen – in 1998 was dat ‘slechts’ 589 
ton, 2020 al 4.554 ton -  te sorteren en 
opnieuw te koop aan te bieden.

Het duurzaamheidsaspect zit echter 
ook ingebed in de bedrijfsvoering zelf. 
Het mag dan ook niet verbazen dat in 
2015 de aanvraag gelanceerd werd om 
het Charter Duurzaam Ondernemen 
van het Vlaams netwerk van onderne-
mingen VOKA te behalen. 

Continue verbetering
Het Charter is een hulpinstrument om 
duurzaam ondernemen concreet vorm 
te geven en te werken aan continue 
verbetering van de prestaties op mili-
eu, sociaal en economisch vlak.

Bedrijven die het VCDO willen beha-
len, dienen een reeks kleinere en grote 
acties in het kader van duurzaamheid 
te realiseren. Tijdens een audit worden 
de acties stuk voor stuk geëvalueerd. 

Duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen
In 2016 startte De Kringloopwinkel met 
de eerste acties, wat in 2017 resul-
teerde in het behalen van het eerste 
certifi caat. Daar bleef het niet bij. In 
2020 behaalden we het certifi caat voor 
de derde keer in een periode van 5 jaar, 
wat een nog ‘hogere’ onderscheiding 
opleverde: het UNITAR SDG Pioneer 
Certifi caat, een hele mond vol. 

Het Unitar is het United Nations Insti-
tute for Training and Research. Con-
creet kregen we deze onderscheiding 
als ‘pionier’ omdat we erin slaagden 
voor elk van de 17 de Sustainable De-
velopment Goals (SDG’s) of duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties minstens één actie 
te realiseren. 

Meer dan duurzaam 
alleen
De SDG’s betreff en niet alleen 
doelstellingen op het vlak van 
duurzaamheid, evenzeer op het 
gebied van armoedebestrijding, 
eerlijk werk en gendergelijkheid. De 
Kringloopwinkel was in 2020 één van 
de 21 West-Vlaamse bedrijven die het 
UNITAR certifi caat behaalden.

Geen eindstation
Enkele voorbeelden van de 
gerealiseerde acties zijn het plaatsen 
van zonnepanelen op het dak van 
ons hoofdkantoor, de CO2 neutrale 
koeling die in een aantal winkels 
is geïnstalleerd en RecupHub, het 
initiatief voor levensduurverlenging 
van goederen dat we samen met de 
 intercommunale Imog opzetten.

Ondertussen bekroonde VOKA ons al 
opnieuw met het Charter Duurzaam 
Ondernemen. Het verhaal is dus nog 
niet ten einde.

Nikhil Seth

UN ASSISTANT SECRETARY-GENERAL
EXECUTIVE DIRECTOR, UNITAR

Wouter De Geest

PRESIDENT
VOKA

Peter Wollaert

UNITAR FELLOW
MANAGING DIRECTOR, CIFAL FLANDERS

vzw De Kringloopwinkel Deltagroep
successfully participated in the Voka Charter Sustainable Entrepreneurship (VCDO) during at least 3 years, 

implemented 10 actions per year in at least 4 of the 5 pillars of the Agenda 2030, contributed to each of the 17 SDGs, 
and is therefore rewarded as 

SSDDGG PPIIOONNEEEERR 
27 October 2020, Brussels, Belgium
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We beschikten slechts een zaag-
machine en een schaafmachine.”
Twee jaar gelden werd er fors 
geïnvesteerd in moderne machi-
nes. Deze garanderen niet alleen 
betere kwaliteit van het werk en 
de afwerking, ze hebben nog 
andere voordelen. “Terwijl we 
vroeger grote en zware platen 
manueel moesten verplaatsen 
om ze te verzagen, gebeurt dat 
nu met behulp van een machine. 
Dat is veel minder belastend 
voor de rug.”
Vincip is een van de operatoren 
van de hypermoderne opdeel-
zaag. “Ik heb een opleiding 
gekregen en heb aanvullend zelf 
een aantal zaken uitgezocht. 
Zo kreeg ik het snel onder de 
knie en ben ik een van de twee 
medewerkers die de machine 
vaak bedienen. Niet alleen deze 
opdeelzaag overigens, ook de 
andere.”

“Betere kwaliteit 
 dankzij moderne machines”

Evolueren betekent soms ook 
investeren. In begeleiding van 
medewerkers, maar ook in 
materieel. Bij Constructief Hout 
is dat ook gebeurd. Vincip Mary 
Joseph, een medewerker met 
maar liefst 21 jaar ervaring op de 
teller, heeft het allemaal mee-
gemaakt. “Vroeger gebeurde het 
meeste werk manueel. Sinds een 
paar jaar gebruiken we moderne 
machines. We werken niet alleen 
sneller, het is ook fysiek minder 
belastend”, weet hij. 

Vincip is afkomstig uit Sri Lanka en 
woont sinds 1997 in België. Hij werkte 
oorspronkelijk bij vzw De Poort. “Ik 
deed er technisch werk: elektriciteit 
en sanitair”, vertelt hij. “We zaten toen 
in hetzelfde gebouw als Constructief. 
Toen ik bij Constructief aan de slag 
kon, heb ik de kans gegrepen.”

Leren op de 
werkvloer
Hij had geen ervaring in schrijnwerk, 
maar dat vormde op zich geen 
obstakel. “Ik heb het geleerd op de 
werkvloer en in het atelier”, herinnert 
hij zich. Zo werkte hij zich op tot 
een trouwe medewerker én vakman. 
“Jaren heb ik bij de mensen thuis 
plaatsingen gedaan: keukens, kasten, 
parket, isolatie… noem maar op. Het 
was heel gevarieerd werk.”

Sneller, beter, 
effi  ciënter
De jongste vier à vijf jaar is het atelier 
zijn vaste stek. Vroeger was het 
machinepark in het atelier eerder be-
perkt. “We deden hetzelfde werk als 
nu, maar dan hoofdzakelijk manueel. 

Trouw
Dat hij na meer dan 20 jaar 
trouw blijft aan Constructief, 
heeft voor Vincip veel te maken 
met de manier van werken. “De 
begeleiding is hier prima, ik heb 
ook nooit problemen met colle-
ga’s. Het is hier echt aangenaam 
werken”, weet hij. 

‘De begeleiding is hier prima, 
ik heb ook nooit problemen 
met collega’s. Het is hier echt 
aangenaam werken’

2014 - start Deltagroep: 
samenwerkingsverband 
tussen Kringloopcentrum 
en Constructief

2019 - investering in 
nieuwe machines

Constructief Hout
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Team Groen staat in voor natuur-
beheer, groenonderhoud en inrich-
tingswerken in opdracht van onder 
andere openbare besturen. De 
verschillende teams gaan aan de 
slag in natuurgebieden, begraaf-
plaatsen en andere domeinen.
Vijf jaar geleden startte Djavo bij 
een ploeg die begraafplaatsen 
onderhoudt. Hij had er een lang-
durige periode van werkloosheid 
opzitten. Een job bij Team Groen 
trok hem wel aan. “Buiten werken 
en de natuur interesseerden me 
wel, maar toegegeven:  ik had 
geen enkele ervaring met de ma-
chines, kennis van de natuur had ik 
evenmin. Ik heb dus alles moeten 
leren”, vertelt hij. Dat vlotte echter 
wonderwel. “Ik ben hier goed 
onthaald en werd van bij het begin 
ook uitstekend begeleid.”

Variatie
Na een tijd stapte Djavo over naar 
een ploeg die instaat voor beheer 
van natuurdomeinen en inrich-
tingswerken uitvoert. “Het is een 
meer gevarieerde job dan wat 
ik op de begraafplaatsen deed. 
Fysiek zwaarder ook, daar houd ik 
wel van. Behalve het natuurbeheer 
plaatsen we ook omheiningen en 
wilgentunnels. Geen enkele op-
dracht is dezelfde.”

Machines maken 
werk lichter
Djavo houdt van het fysieke 
aspect van zijn job, maar dat 
betekent niet dat alles manueel 
gebeurt. Constructief investeerde 
de jongste jaren in machines, die 
het werk tegelijk minder belastend 
en efficiënter maken. De machi-
nale hooikeerder om het hooi op 
rijen te leggen is daar een treffend 

voorbeeld van. “Vroeger harkten 
we het hooi manueel samen met 
een hooirijf. Met de machine kan ik 
datzelfde werk beter uitvoeren en 
veel meer oppervlakte afwerken. 
Echt een enorme verbetering.”

Op eigen tempo
Nieuwe machines betekenen ook 
telkens een leertraject voor de 
medewerkers. Daar hebben de 
instructeurs van de ploegen oog 
voor. “Ik krijg altijd de tijd om op 
mijn eigen tempo te leren werken 
met een nieuwe machine. Nadat ik 
eerst de nodige uitleg had gekre-
gen en de instructeur had getoond 
hoe het moest, mocht ik de hooi-
keerder uitproberen op een vlak 
veld. Toen dat vlot ging, kreeg ik 
het vertrouwen om er verder mee 
aan de slag te gaan.”
Als het over machines gaat, twin-
kelen de lichtjes in Davo’s ogen. 
“Machines interesseren me en ik 
kan er snel mee overweg. Ik ben 
een van de weinigen die vlot alle 
machines kan bedienen en even-
eens kan onderhouden zoals het 
moet”, zegt hij niet zonder trots. 
“Ik ben dus heel blij dat Construc-
tief blijft investeren in nieuwe 
machines. Ze blijven ook maar 
evolueren.”

Prima begeleiding
Dat is een van de redenen waarom 
hij zo goed aardt bij Constructief 
Team Groen. De begeleiding en de 
prima sfeer zijn evenzeer belang-
rijke aspecten. “Ik zit in een goeie 
ploeg en wordt prima begeleid. 
De begeleiders weten echt hoe ze 
met de medewerkers moeten om-
gaan. Dat is zeker ook een reden 
waarom ik hier zo graag werk”, 
besluit Djavo.

“Ik heb bij Team Groen de kans gekregen om na tien jaar werkloosheid opnieuw een job uit 
te oefenen. Nooit heb ik hier druk gevoeld. En altijd zijn er bij mensen bij wie ik terecht kan 
als ik problemen heb.” Djavo Boets (36) werkt ondertussen vijf jaar bij Constructief en – je 
hebt het begrepen – hij voelt zich er helemaal thuis.

“ Altijd de kans 
 gekregen om op eigen 
tempo bij te leren”

2002 - start  
groenopdrachten voor 
Stad Kortrijk

2004 - start  
groenploeg Kruid en Blad

2006 - start  
ecologisch maaibeheer

Team Groen
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Francis Benoit, 
Burgemeester Kuurne

College van Burgemeester 
en Schepenen van Anzegem

Jullie maken het verschil!    
De ‘D’ van de Deltagroep 
staat voor het Griekse 
letterteken ‘Delta’ dat 
gebruikt wordt om verschil, 
verandering aan te geven. 
En jullie maken het verschil. 
We doen al jaren een 
beroep op Constructief 
voor het groenonderhoud 
in onze gemeente en ook 
het proefproject van de 
Kringloopkasten verloopt 
heel vlot. Jullie maken het 
verschil. Voor ons, voor 
onze inwoners én voor jullie 
medewerkers. Van harte 
gefeliciteerd met jullie 
zilveren jubileum!

Lies Loosvelt, 
Omgevingsambtenaar – Milieu 
van Zwevegem
“Zwevegem is trots dat er op zijn grondgebied een 
kringloopwinkel aanwezig is. Deze is vrij toegankelijk 
voor iedereen. Ook zijn de textielcontainers handig 
deze vind je in Zwevegem op verschillende locatie.  
Via deze weg wil Zwevegem de kringloopwinkel 
bedanken voor een goede en vlotte samenwerking.”

“De Kringloopwinkel zorgt voor een 
ruimer aanbod aan sociale tewerkstelling 
binnen onze gemeente en zorgt voor 
een meerwaarde bij onze inwoners door 
bewuster om te gaan met materialen. 
Winkelen binnen de kringloop is elke keer 
opnieuw ontdekken, Avelgem is PRO!”

Sandra Platteau, 
Schepen van 
Welzijn van 
Avelgem

We vroegen alle lokale besturen uit de regio wat de maatwerkbedrijven 
De Kringloopwinkel, Constructief en Mobiel voor hen betekenen. We 
noteerden alvast deze enthousiaste reacties. 

Meningen van lokale besturen

“Beroepshalve zette ik mijn eerste professionele stappen 
in de sociale economie. Mensen kansen geven. Maar ook 
een tweede kans. Pas hierbij nog deze levensfi losofi e toe 
op het materiële en je hebt een 
unieke mix.

Kuurne zet in op circulaire 
economie. Met Constructief 
werken we nauw samen voor de 
beheerswerken van onze natuur. 
De Kringloopwinkel is een 
belangrijke partner. En 
met Mobiel hebben we in onze 
streek een ongeloofl ijke trekker 
om de fi ets te promoten en 
duurzaam te gebruiken. 

Kuurne heeft net als deze 
partners de uitdaging 
van de toekomst. 
Duurzaamheid, 
circulaire economie, 
maatwerk... zijn 
hefbomen om te 
koesteren want het 
is een cliché. Met 
de aarde hebben 
we geen tweede 
kans.”
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Lynn Callewaert, 
Schepen van 
Welzijn, Zorg en 
Lokaal mondiaal 
Beleid van 
Harelbeke

Jan Seynhaeve, Burgemeester 
Wevelgem, Emmy Mahieu 
en Rozemie Delplace, OCMW 
trajectbegeleidsters

Deltagroep is voor ons … 
een betrouwbare en solide 
partner die meedenkt 
en meeleeft met en voor 
onze cliënten. Een plaats 
waar ze kansen creëren 
en blijven geven, soms 
met engelengeduld. Een 
zorgzame leeromgeving 
waar onze mensen hun 
eigen talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen. 
Een belangrijke schakel 
in het welzijn van onze 
doelgroep.

Youro Casier, 
Burgemeester Wervik

“De kringloopwinkel biedt in de eerste plaats een 
tweede leven aan heel veel gebruiksvoorwerpen 
die anders toch maar bij het vuilnis belanden. Op 
die manier maken we onze stad en samenleving 
duurzamer. Daarnaast is het een tewerkstellingsproject 
dat de kans biedt aan laaggeschoolden om toch een 
job te vinden en verder door te groeien.”

“De Kringloopwinkel 
is een essentiële 
schakel geworden 
in ons sociaal en 
economisch netwerk. 
Laten we dit zeker zo 
houden!”

“Mobiel biedt 
absoluut een 
meerwaarde in ons 
streven naar een 
duurzamere en gezondere mobiliteit in onze 
regio. We mogen Mobiel daar dankbaar voor 
zijn!”

David Vandekerckhove, 
Schepen van ruimtelijke 
ordening, woonbeleid en 
jeugd van 
Harelbeke

“Naast het geven van 
een tweede leven aan 
meubelen, kledij, ... geeft 
De Kringloopwinkel ook kansen aan mensen zodat 
zij hun talenten kunnen ontwikkelen en hun plaats 
vinden op onze arbeidsmarkt.”

“De fi etslessen van Mobiel geven mensen met een 
migratieachtergrond de wind in de rug op hun route 
naar hun plek in onze samenleving!”

“Deltagroep is voor ons een 
betrouwbare en solide partner 
die meedenkt en meeleeft met 
onze cliënten.”



2009 - Start centrale 
diensten in Marke

2013 - Start De 
Kringloopwinkel Menen Molen

2015 - Start ploeg 
begraaf-plaatsen voor team 
Groen

2017 - Verhuis centrale 
diensten van Marke naar Heule

2020 - Nieuwe winkel 
Mobiel

2020 - Constructief start 
met Constructief Circulair

2021 - Start De Kringloop-
winkel Menen Markt


