Nieuwe kansen,
da’s nooit passé
Met werk maken we het verschil

De visie van Deltagroep

ZINVOLLE JOBS
OP MAAT
Deltagroep creëert zinvolle jobs voor m/v die moeilijk hun draai
vinden op de arbeidsmarkt. Het OCMW, lokale werkwinkels
en gemeentes zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor
werkzoekenden voor wie het geen evidentie is om een job
te vinden. Wie bijvoorbeeld laagopgeleid is, de taal niet vlot
spreekt, of langdurig ziek is geweest, komt na doorverwijzing
bij ons terecht. Wij geven onze arbeidskrachten de juiste
begeleiding zodat ze hun plek in de maatschappij weer vinden.
Het maatschappelijk weefsel versterken, dat is de hele
bestaansreden van Deltagroep als koepelorganisatie. Wie er
het meest nood aan heeft, helpen we aan een job of tijdelijke
werkervaring bij een van de drie vzw’s die samen Deltagroep
vormen. Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen, Constructief
en Mobiel staan stuk voor stuk voor dezelfde kernwaarden. We
springen duurzaam om met materialen en voeren een sociaal
beleid op vlak van aanwervingen en dagelijkse begeleiding.
Wie bij Deltagroep aanklopt, begeleiden we bijvoorbeeld naar
een job op de groenafdeling, als fietshersteller bij Mobiel of als
textielsorteerder bij De Kringloopwinkel. Iedereen die via ons
een job vindt, volgen we van dichtbij. Zo creëren we de juiste
match tussen werkgever en werknemer, en krijgt die laatste alle
kansen om zich te ontplooien.

Slim strijden
tegen
armoede
Een job hebben, da’s participeren in de maatschappij. Daarom bieden we een brede
waaier aan mogelijkheden voor onze mensen om ‘te proberen’. We helpen hen een
eerste stap te zetten, en dan een tweede, altijd met de juiste omkadering. Zo helpen
we mensen met een grote afstand tot de open arbeidsmarkt aan nieuwe jobkansen.
Dat kan in een aantal verschillende scenario’s.

BETAALDE ARBEID IN EEN
AANGEPASTE WERKOMGEVING
Maatwerkbedrijven maken ruimte voor warme
begeleiding en opleiding. Dat kan een ideale
opstap zijn naar een gewone job, of uiteindelijk
vertaald worden in een job van onbepaalde duur.
Binnen zo’n maatwerkbedrijf ligt de nadruk altijd
op knap afgewerkte producten van hoge kwaliteit.

STAGE EN WERKERVARING
Sommige mensen hebben enkel nood aan een
duwtje in de rug of willen eerst voorzichtig hun
mogelijkheden aftoetsen. We bieden hen de kans
om ervaring op te doen via activeringsstages of
een traject als leerwerknemer onder begeleiding
van een OCMW.

ARBEIDSZORG

Wie langdurig
werkloos is, krijgt
alsmaar minder
jobkansen en
loopt meer risico
om in armoede te
verzeilen.

Voor wie een job binnen een maatwerkbedrijf
geen optie is, maar wel baat heeft bij een
zinvolle dagbesteding, stellen we met plezier een
aangepast takenpakket samen.

JONGEREN DIE DEELTIJDS
WERKEN EN LEREN
Brugprojecten zijn er voor jongeren in het deeltijds
onderwijs. Op die manier vullen ze hun studies aan
met een deeltijdse job of stage.

Groeiend
netwerk aan
partners
Heel wat organisaties en overheidsinstanties zoals VDAB vinden de weg naar
Deltagroep. Ze weten dat ze kunnen rekenen op een gepaste plek voor elke
werkzoekende, een service die altijd gepaard gaat met de juiste, kwalitatieve
begeleiding en opleiding. Begeleiden blijft nu eenmaal maatwerk.

IT’S A MATCH
Wie aan een aantal basisvoorwaarden voldoet
(bijvoorbeeld voldoende Nederlands spreken),
kan een vacature invullen. Voor ons ligt de nadruk
op de juiste cultuur op de werkplek: intensieve
aanmoediging en een sfeer die gericht is op
vorming en interactie.

GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS
Iedereen die bij ons instapt, wordt individueel
gevolgd en gepast omkaderd, altijd met het doel
om de motivatie hoog te houden. Daarvoor zetten
we in op drie pijlers:
• De autonomie en verantwoordelijkheidszin
verhogen
• Verbondenheid scheppen
• Maximaal beroep doen op ieders mogelijkheden

Een gezin waarin
niemand werkt,
loopt 5 keer
meer kans op een
inkomen onder de
armoededrempel
dan een gezin met
één basisinkomen.

Drie
partners in
duurzaamheid

1.

De Kringloopwinkel
bewijst dat nieuw
passé is

Bij de Kringloopwinkel draait alles rond tweede kansen. Het milieu staat hier centraal
— daarom doen we ook in herbruikbare spullen. Onze winkels verkopen alles van
kleding tot meubilair dat klaar is voor een tweede leven. We halen uw spullen met
plezier op, bij je thuis of in je bedrijf. Je helpt er mensen mee aan het werk. Elke dag
zetten we ons in om ‘oud’ niet te laten rijmen op ‘afgedankt’. Wel integendeel.

INZAMELEN, AAN HUIS
OF BIJ JE BEDRIJF
- Bij je thuis of in je bedrijf, helemaal gratis
- Volledige inboedel ophalen en opruimen?
Geen probleem, we maken een offerte.
- Breng zelf spullen binnen bij je dichtstbijzijnde
Kringloopwinkel of in een van de andere
brengerspunten in je gemeente
- Daarnaast halen we zelf bruikbaar materiaal
zoals fietsen, textiel en klein gerief op bij
recyclageparken

SPULLEN MET EEN VERLEDEN
Wie zegt er dat nieuw altijd beter is? Heel wat
materiaal kan langer mee dan je denkt. In onze zes
Kringloopwinkels vind je dingen met een verhaal,
van messen en vorken over garderobekasten
tot waterkokers. Onze winkels hebben altijd een
assortiment basisgoederen aan lage prijzen in huis,
maar natuurlijk ben je ook welkom om een leuke
vinylplaat of een boek op de kop te tikken. En zo
wordt wat passé is, weer helemaal actueel.

GRATIS OPHALEN?
Bel 056 23 29 40 en we komen langs

HERGEBRUIKEN,
DA’S DE TOEKOMST
- Kringloopwinkel steunt Geefpleinen
- We zetten repaircafés op waar materiaal wordt
hersteld
- Kopen hoeft niet: ons materiaal is ook te huur en
te leen
- Het Hangaarnetwerk voorziet scholen en
creatieve organisaties van recupmateriaal voor
kunstprojecten

HULP AAN WIE HET NODIG HEEFT
Kringloopwinkel zet zich ook in om mensen
in nood te helpen. Wie het financieel moeilijk
heeft en wordt doorverwezen door het OCMW
of het CAW, geven we bijvoorbeeld korting op
aankopen. Daarom organiseren we samen met
liefdadigheidsorganisaties ook de Geefhoek
(gratis schenkingen) en helpen we slachtoffers van
woningbrand met nieuwe huisraad.

De Bazaar
Kledij en textiel per gewicht
Groeningelaan 6, 8500 Kortrijk

De Hangaar
Magazijn waar je niet-verkochte spullen
of gerief met een ‘foutje’ op de kop tikt
Warande 9, 8501 Heule

Zes Kringloopwinkels in je buurt
Avelgem - Doorniksesteenweg 185
Beveren-Leie - Kortrijkseweg 346
Kortrijk - Gentsesteenweg 176
Menen - Kortrijkstraat 448
Wevelgem - Menenstraat 308
Zwevegem - Avelgemstraat 188
Meer weten? Alles van openingsuren
tot waar we precies ophalen vind je op

www.dekringloopwinkel.be

2.

Goed
met hout
en met groen

Kwalitatief werk, scherpe prijzen en een duurzame aanpak. Dat is Constructief. Ons
atelier met houtbewerkers zet jouw uitgetekende plannen aan de werkbank om
in schrijnwerk, meubels en interieurs. Daarnaast bekommert Team Groen zich om
groen in steden en gemeenten, van gemeenteparken tot provinciale domeinen.

VAN SCHERP SCHRIJNWERK TOT
HELE INTERIEURS
-

Uitvoering op basis van jouw plannen
Meubels en schrijnwerk op maat
Ramen en deuren
Keukens
Kantoorinrichting

TEAM GROEN HOUDT OPENBAAR
DOMEIN SPIC EN SPAN
- Ecologisch natuurbeheer: wilgen knotten, hakhout
beheren etc.
- Onderhoud van groene stadszones zoals parken
en begraafplaatsen
- Pesticidevrij onkruidbeheer

DE HOUTMIJN:
KNAP DESIGN MET RECUPHOUT
Hout doen herleven, daar wordt ons atelier
helemaal warm van. Daarom gaan we met
recuphout en meubels uit de Kringloopwinkel aan
de slag om iets moois te maken van restjes. In De
Houtmijn combineren we jouw idee met materialen
die klaar zijn voor een tweede leven, en maken zo
bijzondere designer stukken.
Zelfs gevelde bomen uit parken en tuinen laten we
niet aan hun lot over. Elke stam wordt gedroogd
en verzaagd om daarna aan een nieuw leven als
meubel te beginnen.

MEER HELPENDE HANDEN
Laat je dak door ons isoleren
Ons team isoleert je dak aan correcte prijzen en
volgens het boekje, van de juiste materiaaldikte tot
een waterdicht dampscherm. Ook de afwerking
met gyproc of andere materialen nemen we met
plezier op ons.

Straatmeubilair poetsen
Banken op openbaar domein, speeltuigen, …
die een stevige beurt kunnen gebruiken? Voor
bedrijven en overheden maken we alles weer
brandschoon.

Grote verhuis gepland of opruimwerken in je
bedrijf?
Constructief pakt de zaken aan en zorgt ervoor
dat al je materiaal veilig van punt A naar punt B
geraakt, of dat nu je gloednieuwe kantoorgebouw
is of het containerpark.

www.vzwconstructief.be

3.

Iedereen
op de fiets

Zuid-West-Vlaanderen op de fiets zetten is het ultieme doel van Mobiel. Onze
fietswinkel aan het Kortrijkse station verhuurt en verkoopt fietsen, maar we doen
meer dan dat. Mobiel wil de fiets meer zien verschijnen in de stad en mensen
aanzetten om vaker op de trappers te gaan staan.

HUUR, KOOP OF LEASE JE FIETS
Bij Mobiel verhuren we fietsen en alles wat erbij
hoort, van fietstassen tot kinderzitjes. Daarnaast
koop je in onze winkel zowel nieuwe als
tweedehands modellen en eindereeksen. Als het
wieltjes heeft, dan hebben we het in huis. Voor
bedrijven bieden we ook de optie aan om fietsen
te leasen. Net als een bedrijfswagen dus, al zal je
wel zelf moeten trappen.
Alle soorten fietsen in onze winkel
- Nieuwe fietsen
- Tweedehands en eindreeks fietsen
- Accessoires
- Voor particulieren, bedrijven en overheden
Een fiets leasen voor je werknemers?
Dat kan al vanaf € 25 per maand.

verschillende fietspompen in Kortrijk, zowel op
openbare plaatsen als bij bedrijven. Bovendien kan
je aan de ingang van ons fietscentrum de basisset
gebruiken om zelf aan je fiets te sleutelen.

Of plaats je eigen fietsstalling of
onderhoudsstation
Voor bedrijven en steden plaatsen en onderhouden
we wasinstallaties, stallingen, fietspompen en meer.
Alle accommodatie die een fietser kan dromen, dus.

VOLG LES AAN DE FIETSSCHOOL
Fietsen is ons ding en we geven de microbe graag
door. Daarom organiseren we fietsrijlessen voor
wie nog wat onzeker is, zowel jong als oud, met
gewone of elektrische fietsen. We delen ook graag
onze kennis in fietsherstelcursussen — als het maar
helpt om je op de fiets te krijgen.

ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN
Wat er ook schort aan je fiets, ons atelier maakt er
werk van. We ontfermen ons over onderhoud en
herstellingen, maar geven jou ook de mogelijkheid
om aan de slag te gaan. Daarom installeerden we

www.mobiel.be

Onze mensen staan op
een afstand van de arbeidsmarkt.
Maar ver is dat niet.
www.deltagroep.be
DELTAGROEP
info@deltagroep.be
Warande 9 | 8501 Heule
T 056 23 45 20
DE KRINGLOOPWINKEL VZW
info@dekringloopwinkel.be
Warande 9 | 8501 Heule
T 056 23 29 40
VZW CONSTRUCTIEF
info@vzwconstructief.be
Warande 7 | 8501 Heule-Kortrijk
T 056 36 28 02
FIETSENCENTRUM MOBIEL VZW
info@mobiel.be
Minister Tacklaan 57 | 8500 Kortrijk
T 056 24 99 10

