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Deltagroep-voetbaltornooi
Tijdens een voetbaltornooi namen verschillende ploegen van De Kringloopwinkel,
Constructief en Mobiel het tegen elkaar op.
Enkele spannende en uiterst ‘sportieve’ voetbalmatchen later ging het team ZwevegemWevelgem-Kortrijk met de beker naar huis.

Met dank aan alle collega’s
die zorgden voor informatie,
foto’s, verhalen uit de praktijk, …
Overnemen uit de inhoud kan mits
bronvermelding.
D-Magazine bericht over de
werking en de bredere context
van de maatwerkbedrijven
Kringloopcentrum Z-W-Vlaanderen,
Constructief en Mobiel. Deze vzw’s
bundelen hun ondersteunende
diensten onder de naam Deltagroep.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Bart Vandenbussche
Warande 9
8501 Heule

Faire werkkledij
We kiezen bewust voor werkkledij dat het
Neutral©-label draagt. Dat label ziet erop toe
dat elke schakel in de productieketen voldoet
aan de hoogste sociale, ethische en milieuvriendelijke standaarden.
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Teddyhack bij Howest

4-5 Dossier: Deltagroep koestert
		arbeidszorg

Studenten die in Howest Kortrijk de richting
productontwikkeling volgen, gingen aan de
slag met teddyberen ‘met een hoekje af’.
Met behulp van de 3D-printer kregen de knuffels nieuwe ledematen.
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9-12 Jaaroverzicht 2018
13 De fietsschool van Mobiel
14-15 In de kijker: assistent-werkleidster
		 Nathalie Sabbe		
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18 Automatisatie in de textielsortering
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Actie voor het sportkledijfonds
Dankzij een inzamelactie met de Gezinsbond, de stad Kortrijk en atletiekclub K.K.S.
kon De Kringloopwinkel dit jaar weer 800
euro schenken aan het Sportkledijfonds. Dat
fonds helpt gezinnen de kosten dragen om
aan te sluiten bij een sportclub. De actie kreeg
steun van Ann Wouters en The Belgian Cats.
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dossier

Deltagroep
koestert
arbeidszorg
Deltagroep heeft reeds vele jaren een aanbod
voor arbeidszorgmedewerkers.
Dankzij de geografische spreiding en de
verscheidene activiteiten binnen de werking
ligt de instapdrempel zeer laag.
Statuut Arbeidszorg
Voor wie? Als je om persoons- of maatschappijgebonden
redenen niet (meer) terechtkan in het open of
beschermde arbeidscircuit.
Wat? Met behoud van je uitkering maak je bijvoorbeeld
in een maatwerkbedrijf volgens een persoonlijk traject
kennis met arbeid en zijn omgeving.

Visie
Het is belangrijk dat werknemers terechtkomen in een
geborgen team, een dagstructuur uitbouwen en een
omlijnd takenpakket onder de knie krijgen. Een nauwe,
persoonlijke begeleiding en opvolging met oog op het
boeken van kleine successen zijn noodzakelijk voor een
goede opstart en het slagen van het traject. Dat heeft op
zijn beurt een positieve invloed op het welbevinden van
de persoon.
Deltagroep sluit inhoudelijke en concrete partnerschappen met lokale en regionale organisaties, onder meer met
Steunpunt Activering op Maat (West-Vlaanderen), Ronde
Tafel Arbeidszorg (Vlaanderen), vzw Domino (Kortrijks
centrum voor Arbeidszorg) en Ubuntu (sociale netwerkorganisatie).

Maatwerk
Naargelang de situatie, woonplaats … van de medewerker
bieden we werk aan in het arbeidszorgcentrum ’t Sas of
in een team van medewerkers met verschillende statuten
(arbeidszorg, sociale werkplaats, leerwerknemers, brugprojecten …). We werken nauw samen met het OCMW
en GTB (Vlaamse Gespecialiseerde Trajectbepalings- en
Begeleidingsdienst) om zicht te krijgen op de voorgeschiedenis, gespecialiseerde zorg en het netwerk van
de persoon. Voor iedereen is er begeleiding en zorg op
maat. Het individuele takenpakket is afgestemd op mogelijkheden en interesses. Dat maatwerk evolueert volgens
het tempo van de persoon. Medewerkers arbeidszorg
leggen zich vooral toe op ondersteunende taken.

Trajectopbouw
Arbeidszorg is dikwijls een tussenstap richting de opbouw naar betaald werk (met of zonder begeleiding).
Evengoed kan het een finaliteit zijn. Zorg en begeleiding
blijven dan centraal maar er is (al dan niet voorlopig)
geen concrete doorstroomdoelstelling meer.
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Personeelsdirecteur Sylvie D’Hondt
over de verandering in het beleid
rond arbeidszorg.
Hoe financiert Deltagroep arbeidszorg?
“Tot op vandaag organiseren we arbeidszorg met
ondersteuning van het departement Werk en Sociale
Economie, dat vertaalt zich in anderhalve begeleider
in de interne werking en anderhalve begeleider in
partnerschap met vzw Domino. Op dit moment zijn 25
medewerkers arbeidszorg actief in interne afdelingen
en de winkels.”

In 2018 keurde de Vlaamse regering een nieuw
werk- en zorgdecreet voor arbeidszorg goed.
Hoe ziet dat eruit?
“Wie gehoopt had op een eenvoudige en relevante
financiering, kwam van een kale reis terug. Er zijn nu
drie vormen van arbeidszorg. Ten eerste de ‘Arbeidsmatige activiteiten’ (AMA), dat is onbetaald werk
voor mensen met een medische, mentale, psychische,
psychiatrische of sociale problematiek. Dat statuut is
onbeperkt in duur. Daarvoor kregen we een erkenning.
Ten tweede zijn er de ‘activeringstrajecten’ met de
bedoeling naar betaald werk te evolueren.
Wij sloten ons aan bij het netwerk van OCMW’s uit
Zuid-West-Vlaanderen (W13) als ’dienstverlener
werk’. Deelnemers kunnen bij ons stage lopen en we
begeleiden hen mee naar het verwerven van werkattitudes. Dat gaat om een eindig traject.

‘t sas:
Binnenkijken
in het kleinste
atelier
In het arbeidszorgatelier, op de werkvloer beter bekend als ’t Sas,
doorlopen medewerkers in een veilige
omgeving een persoonlijk traject
gebaseerd op specifieke noden,
interesses en mogelijkheden.
’t Sas is een geluidsluwe ruimte waar een
kleine groep medewerkers extra zorg en
begeleiding geniet in een geborgen kader.
Hun trajecten worden op vlak van inhoud
en uurrooster zo opgebouwd dat ze kunnen
proeven en eventueel doorstromen naar een
maatwerkteam in een ander atelier of in een
kringloopwinkel.
’t Sas startte in 2015 met één halftijdse
begeleider en vijf medewerkers. Vandaag is
dat uitgebouwd naar twee halftijdse begeleiders en elf medewerkers.

Wat doet ’t Sas?
“Enerzijds is ’t Sas een soort van recylagebedrijf”, legt werkleidster Sophie Verhulst uit.

Tenslotte was er de oproep ‘activerende arbeidszorg’,
als experiment voor de maatwerkbedrijven. Arbeidszorg in een maatwerkbedrijf krijgt voortaan omwille
van de maximumduur een tijdelijk karakter, en dat is
anders dan voorheen. Helaas konden we hierop niet
intekenen omdat we al boven de grens zitten van vijf
procent arbeidszorg in de organisatie. Een gemiste
kans aangezien dit naadloos aansluit bij ons huidige
aanbod en binnen onze bestaande visie en werking
rond arbeidszorg.”

Hoe werkt ’t Sas?
“’t Sas is het kleinste en veiligste atelier”,
glimlacht Sophie. “Onze taken zijn eenvoudig
en opgedeeld in verschillende stappen. We
voorzien een duidelijke structuur en werken
erg visueel. Bij elke persoon zoeken we naar
de talenten en
op die kwaliteiten bouwen
we voort. In het
traject gaan we
steeds een stapje
vooruit, proberen
we een haalbaar
uitdagender
takenpakket op
te bouwen.”
De dag in ’t Sas start altijd rustig. De medewerkers hebben doorheen de dag steeds de
mogelijkheid zich terug te trekken in de stille
ruimte. Sophie benadrukt dat er in ’t Sas niet
aan hokjesdenken wordt gedaan.

‘Bij elke persoon
zoeken we naar de
talenten en op die
kwaliteiten bouwen
we voort’

“Er zijn geen vakjes te maken. Iedereen kan
iets meemaken waardoor de arbeidsmarkt
moeilijk te bereiken is. In ’t Sas is er veel
aandacht voor luisteren en focussen we op
de goede dingen. Dankzij deze vertrouwde
en prikkelarme omgeving werken we zonder
deadlines aan talenten en groei.”

Wat baart je zorgen?
“De tijdelijkheid van veel trajecten en het gebrek aan
tewerkstellingsplaatsen in de sociale economie roept
de vraag op waar iemand heen moet die geen job
vindt na een activerend traject.
De maatwerkbedrijven realiseren ook zonder deze
verplichte uitstroom uit arbeidszorg een vlotte overgang naar betaald werk voor wie er aan toe is. Wat
meer vertrouwen vanuit de overheid in het engagement en de dynamiek van onze werkvloeren, zouden
zorgen voor eenvoudiger regels en minder uitsluiting.”

Alle onverkoopbare metalen van de kringloopwinkels komen naar hier. De metaalsortering gebeurt aan de hand van kleine testen.
Anderzijds doen we ondersteunend werk voor
de winkels zoals juwelen op kaartjes prikken,
beveiligingsstickers kleven, setjes haarelastieken maken, huishoudtextiel wegen en prijzen,
tapijten stofzuigen, de Ravodjes prijzen …
De lijst is gevarieerd en veranderlijk, afhankelijk van wat er binnenkomt.”

Ondersteunende werkjes voor de kringloopwinkels.
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werk maakt verschil

Ervaring bij
De Kringloopwinkel
als opstap naar een
andere job
Hij is pas 24 en toch is Yahya Hali dankzij
zijn mooie parcours iemand om naar op te
kijken. Yahya vluchtte uit Syrië, werkte in
de kringloopwinkel in Menen en verraste
op Wereldvluchtelingendag voorbijgangers
met een roos. “Ik wil laten zien dat niet alle
vluchtelingen dezelfde zijn”, zegt Yahya.
Terwijl we Yahya laten poseren voor de lens, verklapt hij dat hij zelf ook foto’s neemt. “Fotografie
is een hobby, net zoals auto’s en sporten. Ik doe
eigenlijk van alles”, lacht Yahya.

Beter dan school

NIEUWE KANSEN,
DA’s nooit passé

2,5 jaar geleden kwam Yahya samen met zijn familie uit Syrië naar België. Ze gingen wonen in Menen
en daar kon Yahya aan de slag in de kringloopwinkel. “Ik had Nederlandse les gevolgd
maar ik heb het
meeste geleerd van
andere mensen. In
het begin was het
nog moeilijk maar
na één jaar dacht
ik: ‘Dit is veel beter
dan school’.”
Zijn taken in de
kringloopwinkel waren gevarieerd: kassa, magazijn,
anderen vervangen, tussen de boeken, informatie
geven … “Ik heb zoveel geleerd, werkleidster Karen
gaf echt goede tips. Ik geloof dat ik met een job in
een ander bedrijf nooit zoveel had geleerd.”

‘Ik geloof dat ik met
een job in een ander
bedrijf nooit zoveel
had geleerd’

Ervaring is plus

NIEUWE KANSEN,
DA’s nooit passé

Yahya bedankt
Menenaars met
een roos.
Op 20 juni 2018, Wereldvluchtelingendag, deelde
Yahya samen met dertig kennissen maar liefst driehonderd rozen uit aan voorbijgangers in Menen.
Op het bijhorende kaartje stond: ‘Dank u voor de
kansen’. “Ik ben met mijn idee naar de Integratiedienst van Menen gestapt vanuit mijn wens om de
Belgen te bedanken. En om te tonen dat niet alle
vluchtelingen dezelfde zijn. De mensen reageerden
verrast én blij.”
Op de vraag hoe Yahya de toekomst ziet,
antwoordt hij stellig: “Nóg beter Nederlands leren.
Dat is het eerste wat ik wil doen. In de Zara ligt het
niveau weer een stukje hoger, de klanten spreken
snel en ik moet directer kunnen reageren.”

Ondertussen is Yahya al drie maanden aan de
slag bij winkelketen Zara. Na het einde van zijn tewerkstellingstraject via het OCMW, vond hij slechts
een kleine maand later al een nieuwe job. “Bij het
eerste gesprek was het meteen goed. Dat komt
omdat ik vroeger nog in kledingwinkels heb gewerkt en door mijn ervaring in de kringloopwinkel.”
Nu verdeelt hij zijn aandacht tussen de paskamers,
klanten helpen en de winkel op orde houden. “Later zal ik ook aan de kassa mogen werken, wanneer ik de winkel goed heb leren kennen.”
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Jaaroverzicht
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klw
klwomzet
omzet

De Hangaar werd 1 jaar
Steeds meer koopjesjagers vinden op zaterdag
hun weg naar De Hangaar in Heule. In december
vierde de magazijnwinkel zijn eerste verjaardag
met tal van infomomenten en demonstraties.

Kunstparcours PLAY
Het houtatelier van Constructief werkte mee aan
het stadsparcours voor actuele kunst PLAY in
Kortrijk: ze bouwden mee aan een schans met
graszoden op de tip van het Buda-eiland, naar een
ontwerp van de Italiaanse kunstenares Paola Pivi.

Groei in textiel en
klein gerief

AVELGEM WINKEL

2018

10

9

2

2
27

3

3

KORTRIJK WINKEL

47

41

MENEN WINKEL

17

18

WEVELGEM WINKEL

11

9

ZWEVEGEM WINKEL

9

12

TEXTIELSORTERING

30

41

HERGEBRUIKCENTRUM ELEKTRO

12

10

BEVEREN-LEIE WINKEL
HARELBEKE ARBEIDSZORG

Twee weken lang mochten de medewerkers die in Heule aan de slag zijn, verschillende
soorten fietsen testen voor hun woon-werkverkeer. Dat project maakte deel uit van De
Testkaravaan van de provincie West-Vlaanderen. Op het slotevent mochten we Johan
Musseeuw en Axel Weydts, Kortrijks schepen van
mobiliteit, verwelkomen.

2017

27

BAZAAR WINKEL

3

4

TRANSPORT EN MAGAZIJN

49

54

ALGEMEEN

19

18

239

245

‘T SAS ARBEIDSZORG

4%

MEUBELEN
15%

Elke dag opnieuw verwelkomen we meer dan 1.200
kopende klanten! Zij zorgden voor een lichte groei in
winkelomzet met een kleine 3%. Vooral textiel, hobbyartikelen, curiosa en decoratie deden het goed.
De meubelverkoop ontgoochelt de laatste jaren, met
zelfs 1% achteruitgang en een zware verschuiving van
onze winkels van Beveren-Leie en Kortrijk naar Menen.
Mensen kopen vooral kleinere meubelen, waardoor
grote kasten vaak onverkocht blijven. De elektro ging
er ook op achteruit.
De nieuwe magazijnverkoop in De Hangaar was goed
voor 12.350 euro, of een kleine 260 euro en 30 klanten
per zaterdag. De personeelsbezetting remt de groei
wat af. Gemiddeld door het jaar waren er 6 mensen
minder.
We moeten
dus blijven wijzen op een structureel teKlw
medewerkers
kort aan plaatsen voor maatwerkmedewerkers in de
kringloopcentra. In de textielsortering (textiel is goed
voor bijna de helft van alle goederen) kunnen we dankzij
de geautomatiseerde goederenstroom de toenemende
aantallen
vlot verwerken. We prijzen kledij nu ook
Klw
medewerkers
centraal waardoor dit met enkele mensen minder kan.
voltijdse eenheden

Fietsend naar het werk

ELEKTRO

KLEDIJ &
TEXTIEL

41%

HUISRAAD
& DECORATIE

17%
Klw medewerkers
23%

VRIJE TIJD
e.a

OMZET EXCL. BTW +2,5%
2017

3,65 MILJOEN

2018

3,78 MILJOEN

We investeren in extra
jobs
We rondden 2018 af met iets meer mensen dan het
jaar voordien, maar gemiddeld door het jaar waren het
er minder. Zo was de gemiddelde bezetting van leerwerknemers (via OCMW art.60§7) lager door het jaar.
Ook het aantal arbeidszorgmedewerkers en brugprojecten was iets lager. We investeerden zelf in 12 extra
tijdelijke werknemers met een SINE statuut. De helft
van deze mensen kan in 2019 in dienst blijven rekening
houdend met de voorziene omzet.
Door de stopzetting van de werking van HISE verschoven we de inzet van een halftijdse omkadering naar ons
arbeidszorgatelier in Heule waar we in 2019 dan ook
een groei voorzien.

PERSONEN -2% (31/12)

PERSONEN PER WERKVORM (31/12)
17

BRUGPROJECT e.a. (+3)

295

2017

25

ARBEIDSZORG (-11)

290

2018

93
89

LEERWERKNEMERS OCMW (+3)
21

28

17

WERKNEMERS VZW(=)

beleid, staf, sociale dienst

IN VOLTIJDSEN +2,5%
239

2017

245

2018

andere functies
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medewerkers maatwerk

werkvloerbegeleiding
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DE KRINGLOOPWINKEL

DE KRINGLOOPWINKEL

Nog potentieel voor
hergebruik

Aantal afhalingen aan huis

HUISRAAD &
DECORATIE
ELEKTRO

Vier jaar op een rij daalde het aantal ophalingen op
afroep, maar dit is nu terug gestegen van 6.645 naar 7.071
adressen. De opgehaalde hoeveelheid aan huis steeg dan
ook licht met 3,5 ton. De mensen brachten ook 125 ton
(6%) meer goederen naar de winkels (40% van de totale
inzameling of 2.087 ton wordt gebracht). Ook de textiel via straatcontainers dikte verder aan met bijna 8%.
Globaal verwerkten de medewerkers 5,5% meer goederen.
Het experiment met inzameling van klein gerief in openbare inzamelpunten, gestart in Anzegem (bibliotheek,
gemeentehuis, sociaal huis) was goed voor 3 ton. Dit is
ongetwijfeld voor groei vatbaar en we breiden dit alvast
uit naar andere (deel)gemeenten zonder kringloopwinkel.
Via De Hangaar redden we ongeveer 55 ton extra uit de
containers!

VRIJE TIJD
e.a.

43%

22%

KLEDIJ &
TEXTIEL

Waregem

Kuurne

24%

Deerlijk
MEUBELEN

INZAMELING IN TON +5%

Wervik

4.938 TON

Kortrijk

2017

5.206 TON

2018

4%
TEXTIEL
(recyclage &
extern hergebruik)

7%

43%

20%
RECYCLAGE &
EXTERN HERGEBRUIK
(+3 TON)

6.645

2018

7.071

MOBIEL

HOUT
(recyclage &
energierecuperatie)

Cijfers per gemeente

ANDERE

Woonplaats
medewerkers

Sociale
korting (1)
bedrag €

			

omzet mobiel

2017

De omzet daalde licht met 2%. Toch is er een opmerkelijke stijging binnen het verhuursegment, namelijk via
omzet mobiel
het leasen van fietsen en de grotere afname door studenten in Kortrijk. De diensten voor deelfietsaanbieders
Blue-bike en Mobit
deden
het ook goed, alsook de plaatsing van fietsaccommodatie ging er op vooruit. De
omzet
mobiel
verkoop van fietsen viel sterk terug, wat een cyclisch gegeven is want gekoppeld aan ons aanbod Mobielex,
huurfietsen die uit verhuur worden genomen. De verkoop van tweedehandsfietsen floreerde echter wel.

12%

HERGEBRUIK VERKOOP
KRINGLOOPWINKELS
(+250 TON)

D-magazine 2019

AANTAL OPHALINGEN +6%

ANDERE
METAAL &
ELEKTRO
(recyclage)

10

aantal ophalingen

40 - 50

12%

klanten

Materiële
hulpverlening (2)
bedrag €

42

2

301

AVELGEM

9

668

36

195

DEERLIJK

3

170

11

239

HARELBEKE

15

1.370

85

653

KORTRIJK

85

8.300

295

KRUISHOUTEM

0

43

1

121

KUURNE

16

335

18

278

MENEN

60

5.228

139

671

140

1

WAREGEM

23

2.289

41

WERVIK

6

897

18

WEVELGEM

36

1.372

34

WIELSBEKE

3

145

3

166

ZWEVEGEM

13

927

21

509

243

8

848
336

1.182

27

VERKOOP
PRESTATIES

1.967

27

693

17

143

9

TOTAAL 2018

290

21.928

731

4.263

175

7.071

TOTAAL 2017

295

16.446

631

2.707

19

6.645

67

36%

27%

klanten

3

2.838

6%

aantal
afhalingen
op afroep

ANZEGEM

ANDERE

Spiere-Helkijn

50 - 60

44%

Avelgem

AANTAL OPHALINGEN
PER 1000 INWONERS
30 - 40

1%

(1) Winkelkorting op doorverwijzing
van OCMW of CAW: 30% op
meubelen en huisraad, 20% op
elektro en fietsen
(2) Gratis schenkingen: kledij,
meubelen of huisraad voor
(dringende) hulpverlening

Zwevegem

Menen

VOORRAADWIJZIGING

SPIERE-HELKIJN

Anzegem

Wevelgem

Bestemming ingezamelde
goederen

Gemeente

omzet mobiel

Harelbeke

Bestemming ingezamelde goederen

RESTAFVAL
(+27 TON)

Kruishoutem

Wielsbeke

5%
6%

OMZET EXCL BTW -2%

VERHUUR
FIETSEN

31%

1,13 MILJOEN

2017

1,11 MILJOEN

2018

VERKOOP
FIETSEN EN
ACCESSOIRES

PERSONEN PER WERKVORM (31/12)
2
4
17

PERSONEN +30% (31/12)

LEERWERKNEMERS OCMW(+1)
VRIJWILLIGERS(+3)

3
3

14

3

WERKNEMERS VZW(+2)

beleid, staf, sociale dienst
andere

30

2017

43

2018

IN VOLTIJDSEN +22%
26,2

2017

33,4

2018

werkvloerbegeleiding
medewerkers maatwerk
en LDE
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CONSTRUCTIEF
Constructief
medewerkersper afdeling
omzet constructief

We realiseerden een stuk minder omzet in de kernactiviteiten van Team Groen en afdeling hout
(respectievelijk -51.000 en -106.000 euro), enkel de nieuwe niche reiniging containers en dergelijke
ging er op vooruit (met 35.000 euro). In Team Groen is de daling te wijten aan een slecht eerste kwartaal met heel wat minder gepresteerde uren, wat niet meer goed gemaakt kon worden later op het jaar.
In de houtafdeling verloren we 80.000 euro omzet aan minder isolatiewerken.De overige daling is te wijten
aan een flauwe eerste jaarhelft met een te laag rendement, wat terug op peil kwam in de tweede jaarhelft.
Het jaar eindigde met enkele mensen meer, terwijl we door het jaar bijna een voltijdse kracht minder aan te
factureren prestaties hadden.

1%
OVERIGE

Van links naar rechts: Stefaan Broucke, Jean-Pierre Catteeuw,
Nick Valcke, Willy Vandenberghe en Marijke Van Heurck

Constructief medewerkers
GROEN

45%

54%

INTERIEUR

omzet constructief per afdeling

2017

2018

GROEN

29,9

33,3

INTERIEUR

18,4

19,2

OVERIGE

8,7

9,5

ARBEIDSZORG

11,6

11,1

68,6

73,1

Voltijdse eenheden (31/12)

Fietseducatie is een
constante in de twintigjarige geschiedenis van
Mobiel.
In de begindagen werd
het nog tussendoor
gedaan, maar nu bewijst
de fietsschool elke week
haar nut.

OMZET EXCL BTW -9%
1,54 MILJOEN

2017

1,40 MILJOEN

2018

PERSONEN +2,5% (31/12)

PERSONEN PER WERKVORM

ARBEIDSZORG (-2)

46

13

1 6

WERKNEMERS VZW (+2)

beleid, staf, sociale dienst
andere functies
werkvloerbegeleiding
medewerker maatwerk
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2017

85

2018

IN VOLTIJDSEN +6%

3 LEERWERKNEMERS OCMW (+2)
16

83

68,6

2017

73,1

2018

NIEUWE KANSEN,
DA’s nooit passé

DE FIETSSCHOOL
IS NOG HEEL
HARD NODIG.

De fietsschool geeft rijles aan
kinderen uit de lagere school,
aan middelbare scholieren en
aan volwassenen. Voor volwassenen kunnen organisaties
rijlessen aanvragen. Daarnaast
zijn er ook specifieke lessen
voor het leren rijden met elektrische fietsen of cargofietsen.
De fietsschool zorgt ook voor
lessen op maat.
“Onze gewone rijlessen zijn
altijd volzet. Het is zo’n succes
dat de gemeentebesturen ons
hebben gevraagd ons te beperken tot Kortrijk. De andere gemeenten in de regio moeten we
stimuleren om zelf rijlessen te
organiseren”, vertellen Marijke
Van Heurck en Nick Valcke van
Mobiel. Voor veel mensen is
fietsen een evidentie, maar
toch zijn er volwassenen die
willen leren fietsen. “De vraag
lijkt nog te groeien, zeker naar
klassieke rijlessen. We leren de
mensen technisch fietsen, maar
we hebben ook aandacht voor
verkeersveiligheid.”
De cursussen bestaan uit tien
lessen van anderhalf uur. “Ik zou
daar graag vijftien lessen van
maken, omdat het voor sommigen echt nodig is. Als je nog
nooit hebt gefietst, is het echt
inspannend. Je gebruikt spieren
die je nooit eerder gebruikte,
daar moet je aan wennen.
En ik zou graag nog wat extra
de baan op gaan, zeker in een
stad als Kortrijk is dat nodig.
Dat is toch een uitdagende
omgeving om te fietsen”, vertelt
Marijke. “Met wat meer tijd
kunnen we wat meer de nadruk
leggen op verkeersvaardigheden, en extra’s zoals waar je op
moet letten als je een fiets of
een slot koopt, of simpele technieken zoals een band oppompen”, vult Nick aan.

Naast de cursussen op school
leren Marijke en Nick jaarlijks
ongeveer 120 volwassenen
fietsen. De rijlessen gaan door
in groepjes van tien tot twaalf
mensen, telkens met Marijke
of Nick als lesgever, aangevuld
met een vrijwilliger. Vooral
mensen van allochtone origine
nemen deel aan de cursussen. “En negentig procent zijn
vrouwen. Niet dat de mannen

‘Naast de cursussen
op school leren
Marijke en Nick
jaarlijks 120
volwassenen fietsen’
kunnen fietsen hoor, maar ze
zijn wellicht iets trotser, durven
het minder toe te geven”, lacht
Marijke. “Leren fietsen is prima
voor de integratie”, vertelt
Willy Vandenberghe, een van
de vrijwilligers waar de fietsschool van Mobiel een beroep
op doet. “Fietsen is goedkoop,
en het geeft extra vrijheid.”
En als ze weer eens met een
groep allochtone vrouwen door
de straten van Kortrijk fietsen,
krijgen ze vaak applaus en
enthousiaste duimen. “Die aanmoedigingen zijn echt fantastisch, dan is iedereen content”,
lacht Jean-Pierre Catteeuw, ook
vrijwilliger.
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in de kijker

“Het is fijn om anderen
mee op weg te
mogen zetten”

NIEUWE KANSEN,
DA’s nooit passé

In de kringloopwinkel in Avelgem
vormt Nathalie Sabbe (44) samen
met werkleider Rino Feys een goed
lopende tandem.
“Elke dag is hier een belevenis”,
vertelt Nathalie.

‘Ik heb dikwijls spijt
wanneer ik mijn
gasten weer zie
vertrekken’

Sinds 2011 is Nathalie assistent-werkleidster in de kringloopwinkel in Avelgem.
De mama van vijf uit Moorsele begon haar
kringloopcarrière in Kortrijk.

“Behalve Rino en ik werken al onze medewerkers in deze winkel met artikel 60.
Ik heb dikwijls spijt wanneer ik sommige van
mijn gasten weer zie vertrekken. Maar het
is wel tof om met hen te mogen werken. Zij
leren bij maar wij leren ook veel van hen.
Het is fijn om hen op weg te mogen zetten.
Mensen kunnen helpen is geestig.”

“Weet je dat ik nog nooit in een kringloopwinkel was geweest voor ik er begon te
werken”, vertelt Nathalie. “Al ging ik wel naar
rommelmarkten en tweedehandsbeurzen.
Door omstandigheden kon ik via artikel 60
aan de slag in de winkel in Kortrijk en ik had
geen idee dat het me zo zou bevallen”, lacht
ze.

Op het lijf geschreven
Anderhalf jaar lang bleef Nathalie in Kortrijk
tot haar contract stopte. “Ik heb gesmeekt
om te mogen blijven maar dat kon toen niet.
Tot ik een paar maanden later telefoon kreeg
voor de job van assistent-werkleidster in
Avelgem. Ik zal die dag nooit vergeten. Ook
al is Avelgem niet bij de deur, ik heb onmiddellijk ‘ja’ gezegd.”
“Elke dag is een belevenis. Ik ben nog nooit
één dag tegen mijn zin gaan werken”, zegt
Nathalie. “Sommige mensen denken dat mijn
job saai is, maar dat is het helemaal niet. Ik
voel me hier thuis. Zelfs al heb ik een slechte
dag op persoonlijk vlak of ga ik door een
moeilijkere periode, ik kom erbovenop door
hier te zijn.”
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Reportage

Hergebruik is populair,
kringloopwinkels
blijven vernieuwen
Hergebruik is booming business

De roep om hergebruik klinkt steeds
luider. De Kringloopwinkel blijft daarom
steeds vernieuwen en pakt de uitdagingen
van deze tijd aan.
Het is meer dan twintig jaar geleden dat de eerste
kringloopwinkel werd geopend. Ondertussen telt
Zuid-West-Vlaanderen zes winkels (Avelgem,
Beveren-Leie, Kortrijk, Menen, Wevelgem en
Zwevegem) en twee outlets (De Bazaar en De
Hangaar). In 2018 telden alle kassa’s samen maar
liefst 356.694 klanten, een stijging van 3 procent
ten opzichte van 2017.

Winkelbeleving
Zonder hoog van de toren te willen blazen, het
compliment over de mooie en aangename kringloopwinkels valt regelmatig. “We willen onze
klanten het gevoel
geven dat ze in een
echte winkel zijn.
En daarin zijn we
al geslaagd”, zegt
Ellen De Craemer,
operationeel directeur. “Shoppen in
een kringloopwinkel is voor iedereen. Iemand die het
wat minder breed
heeft, hoeft zich er
helemaal niet minderwaardig te voelen. We krijgen uiteenlopende
profielen over de vloer. Juist daarom investeren we
veel in winkelmateriaal en waken we streng over
de kwaliteit van onze producten.

‘Inzamelinitiatieven
zijn positieve
tendensen want ze
richten zich net als
wij op hergebruik en
hulpverlening’
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Niet alleen wie een boontje heeft voor recylage,
upcycling of vintage spullen ziet al enige tijd een
nieuwe trend opduiken. Verschillende soorten
initiatieven - particulier of ondersteund door een
organisatie, bedrijf of overheid - richten zich op
hergebruik. Veel van die lokale acties ondersteunen groepen die het moeilijk hebben. “Wij helpen
een aantal van die initiatieven met een opstartaanbod of ophaling van overschotten achteraf.” Het
zijn positieve tendensen in de maatschappij, want
die acties richten zich net als wij op hergebruik
en in grote mate ook op lage prijzen en hulpverlening. Het is aan ons om daarin onze plek te blijven
vinden. De sociale tewerkstelling is in ons geval
echter een derde erg belangrijke pijler.”

Herstel en co
Met De Bazaar (kledij en textiel per gewicht) en
De Hangaar (magazijnverkoop van goederen
met een ‘foutje’) krijgen spullen extra kansen om
verkocht te worden. “Die inzet zal in de toekomst
nog groter worden. We zetten voortaan een
parttime medewerker in op circulaire economie.
De Kringloopwinkel is meer en meer betrokken bij
herstelinitiatieven zoals repaircafés of specifieke
workshops.”

De kringloopwinkels experimenteren met een aantal nieuwigheden:
- Verkoop van gerecycleerde kaarsen van 		
maatwerkbedrijf De Vlaspit.
- In de grabbelbakken van de Ravodjes in de
winkels van Avelgem, Beveren-Leie, Kortrijk,
Wevelgem en Zwevegem vind je speelkledij
aan 0,95 euro per stuk. Voor wie kinderkleding zoekt die tegen een stootje kan tijdens
het buiten spelen.
- In de kringloopwinkels kan je bij aankoop van
een slaapkamer nieuwe kussens en matrassen kopen. Dat vult het tekort aan propere
matrassen aan.
- Al enige tijd kan je ook kamerplanten
inleveren bij De Kringloopwinkel. In De Mare,
een psychosociaal revalidatiecentrum in Kortrijk,
krijgen de planten de verzorging die ze nodig
hebben tot ze geschikt zijn voor verkoop.

Yoerik en Jurgen
herstellen op
verplaatsing
Sinds de zomer van 2018 kan Mobiel
gemakkelijker fietsen herstellen en
onderhouden op verplaatsing.
Yoerik Maes en Jurgen Dewyn
bemannen het mobiele fietsatelier,
een vrachtwagen die is uitgerust als
fietsherstelplaats.
Dankzij subsidies kon Mobiel 60.000 euro
investeren in het mobiele fietsatelier. 30.000
euro voor de aankoop van de vrachtwagen
en nog eens 30.000 euro voor de inrichting
zoals Mobiel het wou. Het omhulsel is
gemaakt van een speciale glasvezelplaat:
licht maar toch sterk genoeg, en lichtdoorlatend, zodat er gewoon in gewerkt kan
worden. Met een takelsysteem worden de
fietsen in de vrachtwagen gehesen, en één
wand bevat al het materiaal dat Yoerik en
Jurgen nodig hebben om de meest courante
herstellingen uit te voeren.

Jurgen is er pas sinds december.
Twee dagen per week assisteert hij Yoerik.
En net als Yoerik trekt hij graag naar
andere plekken. “Bovendien is de vrachtwagen echt aangenaam om in te werken.
Je kan er makkelijk in rechtstaan, je kan de
fietsen takelen tot in de vrachtwagen en als
het echt koud is hebben we een elektrisch
vuurtje”, vertelt Jurgen. En bij mooi weer
gooien ze de deuren open en werken ze
gewoon voor de vrachtwagen. En dat levert
dan weer bekijks op, wat ze wel fijn vinden.
“Ik herinner me dat we in het begijnhofpark
de fietsen van de toeristische dienst van
Kortrijk aan het herstellen waren.
Dan komen er toch altijd mensen langs, voor
een babbeltje, maar ook met de vraag of we
hun banden eens willen blazen, of een rem
herstellen. Dat doen we dan met plezier, en
ondertussen maken we een beetje reclame
voor onze hersteldienst aan het station”,
lacht Yoerik.

En uiteraard rijdt het mobiele atelier ecologisch, op CNG-gas. “Het grootste deel van
ons werk bestaat uit de herstellingen en het
onderhoud van de leasefietsen. Zo komen
we bij verschillende bedrijven, zelfs tot in
Rijsel. Daar doen we het onderhoud van de
speciale cargofietsen waar de straatvegers
mee rondrijden”, vertelt Yoerik.
“Het feit dat we ter plekke kunnen gaan
voor het onderhoud en de herstellingen, is
een grote plus van onze leasecontracten.
Het is vaak een extra argument waardoor
bedrijven overstappen op leasefietsen.
Het is toch belangrijk om een fiets goed te
onderhouden, zo gaat hij langer mee. En
door de vrachtwagen kunnen we ook kort
op de bal spelen voor dringende herstellingen. We komen op zeer verscheidene
plaatsen, van hippe start-ups tot maatwerkbedrijven. Dat maakt ons werk heel gevarieerd. We komen op verschillende plekken
en werken in verschillende settings, ik vind
dat tof”, vertelt Yoerik.
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Automatisatie maakt
textielsortering
werkbaar.

Team Groen kiest
voor elektrische
aandrijving

In het textielatelier in
Heule brengen nieuwe
transportbanden een
geautomatiseerde textielstroom op gang. Innovatie
die in het oog springt dus.
“Voor onze werknemers is
dit een grote erkenning.”

Nieuwe tuinmachines met batterijen
maken het werk van Team Groen een
pak lichter. Niet alleen letterlijk,
omwille van de kilo’s minder die gedragen moeten worden, maar ook op vlak
van blessures.

“Ergonomisch gezien vormde
de oude manier van textielsortering een grote belasting”, legt
werkleider Jonatan Baert uit.
“De medewerkers moesten met
zware zakken sleuren, al zittend zakken vanaf grondhoogte
heffen en veel rondlopen. Dat
leidde tot redelijk wat lichamelijke klachten met ziekteverzuim
tot gevolg. Het sorteren zelf kan
je nu eenmaal niet automatiseren maar de zware klussen die
erbij komen kijken wel.”

Meer met evenveel
handen
Een andere belangrijke reden
voor de automatisatie is de
grote instroom van kledij en
huishoudtextiel. “De veertig medewerkers verwerken dagelijks
ongeveer 7000 kilogram textiel.
En de inzameling blijft maar
groeien”, vertelt Jonatan.

“Naar personeelsbezetting

kunnen we helaas niet uitbreiden. Toch willen we evenveel
blijven verwerken met evenveel
personeel. Waar automatisatie in
een ander bedrijf soms minder
personeel betekent, is dat bij ons
niet het geval.”

Ervaring
“We merken tevredenheid bij
onze werknemers. Op het vlak
van ziekteverzuim is het nog te
vroeg om echt cijfers te geven.
Maar je voelt dat ze onder de
indruk zijn. Kiezen voor werkbaar werk betekent tenslotte
erkenning en respect voor hun
job. Tijdens de hele installatieperiode zijn we blijven werken.
Dankzij die flexibiliteit is het ook
mogelijk geweest. Samen met

‘Kiezen voor werkbaar
werk betekent tenslotte erkenning en
respect voor de job’
de verhuis naar het nieuwe
gebouw krijgen onze medewerkers het gevoel in een bedrijf als
een ander te werken.”

“Naar personeelsbezetting

AUTOMATISCHE
TEXTIELSTROOM
De zakken met ingezameld
textiel worden gelost op de
transportband en gaan zo
richting het eerste sorteerpunt. Daar openen medewerkers de zakken en verdelen
jassen, schoenen, huishoudtextiel en afval in de juiste
bakken. De kledij gaat op
de loopband verder richting
medewerkers die de stukken
selecteren voor de winkels.
Kledij die niet voldoet aan
de normen voor de winkels
verdwijnt in witte zakken
die naar andere sorteercentra gaan. De gekozen kledij
ondergaat daarna nog een
laatste grondige selectie
vooraleer de stukken worden
klaargemaakt voor de winkels.

VERPAKKINGSMACHINE
Uit vooronderzoek bleek
dat drie personen fulltime
bezig waren met het knopen,
wegbrengen en voorzien van
witte zakken. De machine
blaast lucht in de zakken om
de niet-geselecteerde kledij
gemakkelijk op te bergen. De
zak wordt automatisch
gedicht en belandt daarna op
een transportband richting
verzamelpunt.

Benieuwd? Bekijk het
filmpje ‘de centrale textielsortering’ op het youtubekanaal van De Kringloopwinkel
Zuid-West-Vlaanderen.
Alle ingezamelde textiel komt rechtstreeks op de sorteerband terecht,
waarna het door verschillende handen gaat om de
sorteerkwaliteit te waarborgen.
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“Nogal wat medewerkers hebben te lijden onder tijdelijke of aanhoudende schouderletsels”,
zegt coördinator Team Groen Bart Augustijns.
“Met de subsidie
Werkbaar Werk
van de Vlaamse
Overheid kochten
we tuinmachines
aan die werken op
batterijen.” Wie nu
bijvoorbeeld werkt
met een accu-bladblazer draagt zes
kilogram op de rug
in plaats van de
vroegere tien kilogram. “Het nieuwe
toestel laat toe om vrijer te bewegen en te
wisselen van hand, waar je vroeger enkel met
je rechterhand kon werken. We staan versteld
van de kracht die de bladblazer met accu
voortbrengt, die moet niet onderdoen voor de
kracht van een machine met benzinemotor.”

‘Werken met
accu’s is een hele
verbetering voor
de gezondheid
van onze medewerkers’

De nieuwe kettingzagen produceren wel een
pak minder decibels. Gehoorbescherming is bij
bepaalde machines niet langer verplicht.
Het geluid is vergelijkbaar met dat van een
haardroger of een stofzuiger.
Al jaren maakten we gebruik van brandstoffen
met veel minder schadelijke stoffen dan de
gewone. Toch is werken met accu’s een hele
verbetering voor de gezondheid van onze
medewerkers, en vanzelfsprekend ook veel
beter voor het milieu.”

Extra investeringen
Team Groen schafte zich met eigen middelen
een hooikeerder en een extra grote aanhangwagen aan. “Eén van onze zwaarste werken is
het rakelen van hooi met de hand en één van
onze meest tijdrovende werken is het lossen
van de aanhangwagens. Het oprijsysteem van
de extra ruime aanhangwagen laat toe onze
grotere machines veilig te laden en te lossen.
Door zijn lengte is het ook mogelijk om gelijktijdig twee grote machines te vervoeren.”

Leren omgaan met batterijen
De groenwerkers dragen de accu op de rug of
op de heup en verbinden de batterij met een
kabel naar het toestel.
De accu’s moeten tijdig opgeladen worden en
op het terrein zelf heb je er best een aantal
op voorraad. “Het is een nieuwe manier van
werken”, zegt Bart, “we voorzien een opleiding
over hoe we best omgaan met de batterijen,
onder meer in het kader van brandveiligheid.
Belangrijk, want het is best een fikse investering.”

Goed voor mens en milieu
De kettingzagen hebben de accu’s in het toestel zelf zitten. “De kabel is in dit geval nog te
hinderlijk.
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Er bestaat een schat aan hout dat een
tweede leven verdient. Daar zijn ze in
het houtatelier van overtuigd. In die
mate zelfs dat het atelier twee nieuwe
projecten start om hout te recupereren.
Van gevelde bomen naar
meubilair
Lokale besturen en particulieren die om
een bepaalde reden een boom of meerdere
bomen moeten rooien en uit het hout graag
iets nieuws zien ontstaan, kunnen terecht bij
het houtatelier van Constructief. “Niet alleen
willen we het hout een tweede leven geven.
Het is de bedoeling dat we op de realisaties
een verwijzing maken naar de oorsprong van
het hout”, legt coördinator Frank Windels
uit. “Het is natuurlijk mooi als we de gerecupereerde bomen in een nieuwe vorm terug
kunnen geven aan de maatschappij. Maar

‘Het is de bedoeling dat we
op de realisaties een
verwijzing maken naar de
oorsprong van het hout’
ook voor particulieren gaan we aan het werk.
Of je kan een schenking doen wanneer je
niets in ruil verlangt.” Het houtatelier laat de
boomstammen verzagen en natuurlijk drogen
vooraleer ze ermee aan de slag gaan. “Enkel
de productiekosten van een nieuw meubel
zijn dus voor de rekening van de aanvrager.”

Cederbomen in Kuurne
“De cederbomen aan de kerk in Kuurne
moesten helaas gerooid worden.
Vorig jaar deden we een eerste oproep op
een regionaal overleg en Kuurne ging er
alvast op in. Eén van de mogelijkheden is dat
we de boomstammen gebruiken om zitbanken te maken. We hebben een aantal voorstellen gekregen van de gemeente en zitten
nu in de fase van overleg om te beslissen wat
we er precies mee zullen doen.”

Recuperatie uit kringloopmeubelen
Het houtalier wil niet-verkochte meubels van
de kringloopwinkels een extra kans geven.
“Meubilair dat ook in De Hangaar niet werd
verkocht en waarvan wij vinden dat we er
nog iets mee kunnen doen, zullen we recupereren. Zo wordt er weer wat minder weggegooid. Wie een ontwerp of idee heeft voor
een meubel met gerecupereerd materiaal kan
bij ons aankloppen.”

Met de gevelde bomen gaat De Houtmijn aan de slag.

Constructief
lanceert
‘De Houtmijn’

