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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

Regelmatig krijgen de kringloopwinkels groepen
op bezoek: klassen uit het lager of middelbaar,
verenigingen, … Met trots hebben we het dan over
de werking achter de schermen, en kunnen we wat
uitgebreider ingaan op onze sociale en
tewerkstellingsdoelen.

Het Kringloopcentrum ontving het certificaat
‘duurzaam ondernemen’ van de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en Voka
West-Vlaanderen. Dit is voor ons zeker geen
eindpunt, we werken naarstig verder om nog
meer duurzame gedachten in concrete
doelstellingen om te zetten.

Op actiedagen verrassen we onze klanten met
dat tikkeltje meer … Op de zomermarkt kon je
in de kringloopwinkel in Wevelgem poseren
voor een professionele fotoshoot.

De laatste dag voor de verhuis naar Heule,
kon je eenmalig winkelen in het magazijn in Marke.
Veel nieuwsgierige klanten kwamen snuisteren
tussen de elekro-onderdelen, rollen stof,
kantoormateriaal, …
Alles ging buiten aan spotprijzen!
Sommige klanten waren nogal inventief om hun
spullen thuis te krijgen: te voet met de zetel
naar Bissegem …

3

In De Bazaar op de Veemarkt kan
je al langer kleding kopen per
kilo. In december opende De
Kringloopwinkel een gelijkaardige
winkel, waar je meubelen koopt
per lopende meter: De Hangaar.
Spullen met een hoekje af
Je vindt er kleine meubelen, grote meubelen en kleinere goederen waarvan het te jammer is om ze weg te
gooien. “Die stukken gaan we dan verkopen aan minder dan
de helft van de prijs uit de kringloopwinkels,” zegt Didier
(werkleider transport). Het gaat bijvoorbeeld om niet geteste verlichting, fietsen of een servies.
De meubelen worden verkocht per lopende meter.
Kleine meubelen kosten drie euro per meter, grote meubelen kosten 6 euro per lopende meter (aan de langste kant
gemeten). Bijvoorbeeld: een kastje van 80 centimeter zal je
kunnen meenemen voor 2,4 euro, een grote kast van anderhalve meter zal 9 euro kosten.
“Je zal ook delen van een meubel kunnen kopen. Denk bijvoorbeeld aan de rug van een kleerkast. Dat is ideaal voor
klussers en hobbyisten die geen nood hebben aan de kwaliteit uit de winkel”, vertelt Didier.
De kringloopwinkels van Zuid-West-Vlaanderen beschikken
niet over een atelier waar meubelen hersteld of geschilderd
kunnen worden. “Nu gaan we meubels kunnen verkopen die
we anders zouden hebben weggegooid. Sommige tafels zien
er een beetje versleten uit, of er staat een salontafel tussen
waarvan het glazen blad is verdwenen. Dat kan niet verkocht
worden in de winkel, maar wel in het magazijn.” Niet alleen
creatievelingen zullen er hun slag kunnen slaan, denkt Didier,
maar bijvoorbeeld ook jeugdbewegingen voor de (her)inrichting van hun lokalen.
Met dank aan Sien, Kortrijks magazine ‘Meer voor mensen
met minder’, Dirk Vandenberghe voor de teksten en Kattoo
Hillewaere voor de foto’s.
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‘Je zal ook delen van een meubel kunnen
kopen. Denk bijvoorbeeld aan de rug van
een kleerkast. Dat is ideaal voor klussers en
hobbyisten die geen nood hebben aan de
kwaliteit uit de winkel’.
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actueel - beleid
Een nieuwe kijk op tijdelijke werkervaring
We werken sinds jaren vlot samen met alle OCMW’s in de regio,
onder andere in het kader van artikel 60. Bij deze tijdelijke tewerkstelling
bezorgt het OCMW een leerwerknemer een job, vaak bij een organisatie zoals Deltagroep. In 2017 veranderde de minister van werk de aanpak
grondig.
Tot eind 2016 steeg het aantal leerwerknemers voortdurend,
door een samenspel van factoren:
- een vlotte samenwerking met de lokale OCMW’s
- ons divers aanbod aan taken
- onze goed uitgebouwde opvolging, begeleiding en
opleiding
- onze interne groei die onvoldoende kon worden 			
opgevangen met medewerkers sociale werkplaats,
wegens een aanwervingsplafond
- OCMW’s die constant op zoek waren naar plaatsen voor 		
leerwerknemers
Eind 2016 bereikten we in Deltagroep een piek met 117
leerwerknemers op een totaal van 387 arbeidsplaatsen. ee
Een grote win-win voor de OCMW’s, onszelf en vooral voor
de leerwerknemers die een toekomstgerichte tewerkstelling
op maat kregen.
De laatste jaren zetten de OCMW’s, in samenwerking met
onze werkleiders en instructeurs, ook meer en meer in op
concrete acties in functie van toekomstige tewerkstelling en
doorstroom, vaak met mooie resultaten.

En toen was daar die hervorming
De zesde staatshervorming breidde de bevoegdheden
van de gewesten aanzienlijk uit. Vlaanderen voorziet vanaf
1 januari 2017 in een traject Tijdelijke Werkervaring (TWE).
Een Tijdelijke Werkervaring is gericht op ervaring in een
echte arbeidsomgeving, met als doel het vinden van een
reguliere job. Een traject onder TWE kan bestaan uit verschillende soorten stages en
werkervaring, waaronder de
tewerkstelling op basis van
artikel 60.

‘Vanaf 2017 moet
het OCMW sneller
bepalende keuzes
maken en blijven
gemotiveerde en
werkwillige
personen vaker en
langer op leefloon
hangen.’

Deze individuele trajecten
zijn toegankelijk voor alle
werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een
gebrek aan werkervaring
en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen. In een opleidingsplan
bepaalt de VDAB of het
OCMW welke instrumenten
(stage, opleiding, artikel 60,
IBO) worden ingezet tijdens
het traject. Gedurende het
traject, dat maximaal 24 maanden duurt (waarvan maximum
1 jaar tewerkstelling in de sociale economie), krijgt de medewerker begeleiding om de doelstelling van het traject te
verwezenlijken.
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Eind 2016 kregen wij meer duidelijkheid over deze hervorming, maar bleef het voor ons onzeker wat de impact zou
zijn op het aantal leerwerknemers, en op de duur van hun
traject. We kregen vanuit de verschillende OCMW’s diverse
interpretaties te horen over hoe zij dit beleid zouden invoeren (van een zeer strikte uitvoering tot een eerder pragmatische aanpak).
Eén jaar na datum blijken deze verschillen in aanpak waarheid. Daardoor hebben sommige OCMW’s te kampen
met een groter wordende ‘restgroep’, namelijk de personen van wie men inschat dat zij op termijn niet terechtkunnen in het NEC (Normaal Economisch Circuit). In plaats
van het artikel 60-statuut, krijgen zij nu diverse stages
en (taal)opleidingen aangeboden. Dit in afwachting van
verdere mogelijkheden of een indicering naar maatwerk,
maar daar botst men dan vaak weer op het aanwervingsplafond in de sector.
Voorheen zorgde de periode als leerwerknemer op zich vaak
voor de nodige inzichten, waardoor de medewerker geleidelijk de juiste toekomstgerichte stappen kon zetten.
Vanaf 2017 moet het OCMW sneller bepalende keuzes maken
en blijven gemotiveerde en werkwillige personen vaker en
langer op leefloon hangen.

Impact
Vandaag stellen we 92 leerwerknemers te werk (een daling van 23 leerwerknemers voor vzw Kringloopcentrum
Zuid-West-Vlaanderen en vzw Constructief samen) en zijn
gedurende 2017 arbeidsplaatsen voor leerwerknemers
blijven openstaan. Ons contingent voor werknemers sociale
werkplaats daarentegen is voor de volle 100% bezet …
- We vulden aan met een aantal extra SINE-contracten en 		
jobstudenten ter compensatie. Dit tot een maximum in 		
functie van financiële haalbaarheid.
- Daarenboven beslisten we om ons hergebruikcentrum 		
elektro in te krimpen door minder types toestellen te 		
herstellen, alsook om ons fietsherstelatelier te sluiten.
Hierdoor konden we een aantal medewerkers verschuiven naar andere afdelingen met verminderde instroom van
medewerkers (bijvoorbeeld de textielsortering).
- We kozen er ook voor om het labelen en prijzen van
textiel naar de centrale werkplaats in Heule te brengen, 		
wat eveneens een besparing inhoudt van een aantal 		
arbeidsplaatsen.
- Ook bekijken we via een aantal interne lean-trajecten 		
hoe we onze goederenstromen efficiënter kunnen
organiseren.
We blijven de impact van TWE op onze instroom en op
de trajecten op de voet volgen, waar nodig zullen we nog
bijschakelen met extra oplossingen. Dit steeds zonder
compromissen op vlak van begeleidingskwaliteit.

We vroegen Dorine Keirsbulck, trajectbegeleidster bij OCMW Waregem,
wat het hernieuwde beleid rond de trajecten tijdelijke werkervaring
teweegbrengt bij hen:
‘Echt praktische aanpassingen zijn (nog) niet echt aan de orde …, wij hebben vooral onze manier van kijken veranderd: we houden zoveel mogelijk
rekening met de nieuwe filosofie, sociale tewerkstelling niet louter zien
als zinvolle werkervaring en mogelijkheid om werkloosheidsrechten te
verwerven, maar als instrument om doorstroom naar het regulier economisch circuit te realiseren.
Het inschatten daarvan blijft moeilijk. Wij hebben geen reeks testen die een indicatie kan geven over de kans op slagen van een artikel
60-traject of die ons op voorhand iets leert over het leerpotentieel van
iemand. Wij proberen door gesprek en een langdurige vooropleiding in te
schatten of een TWE-traject de juiste keuze is.

‘Door de opgelegde jobrotatie verruimen we ook de
kijk van de leerwerknemers:
verschillende ervaringen zorgen voor een realistische kijk
op mogelijke jobs.’

Ook zonder zekerheid durven we wel eens een
traject opstarten. Mensen zijn immers niet altijd voorspelbaar en de omstandigheden in hun leven nog veel
minder. Iemand die goed scoort op testen, kan gedurende het traject in de knoop geraken door persoonlijke problemen en daardoor in een negatieve spiraal
geraken.
Of omgekeerd, sommige mensen kunnen in een gestructureerde omgeving en bij een begeleider waarmee het klikt, soms beter presteren dan we durfden
vermoeden. Op die manier bouwt de cliënt in eerste
instantie zelfvertrouwen op om later zijn competenties
te versterken.

Wij menen dat iedereen - in de mate van het mogelijke – een kans moet krijgen. Indien we twijfelen en
toch een traject opstarten, volgen we nauw op. Beseffen we dat het na drie maanden niet lukt, moeten
we stopzetten en de werknemer heroriënteren. Dit in tegenstelling tot vroeger, wanneer de kansen meer
ongelimiteerd waren. We proberen ook van bij de start al te polsen naar een mogelijk jobdoelwit, of de cliënt
ten minste aan het denken te zetten.
Vroeger kwam dit pas de laatste drie maanden van de tewerkstelling aan bod en hadden mensen vaak
valselijk het idee dat ze konden blijven in het bedrijf waar ze hun traject uitvoeren. Door de opgelegde jobrotatie verruimen we ook de kijk van de leerwerknemers: verschillende ervaringen zorgen voor een realistische
kijk op mogelijke jobs.
Deze inhoudelijke wijziging vergt ook veel van de organisaties waarmee we samen werken. We zijn ons ervan
bewust dat nog meer begeleiding nodig is, en dat wel eens aan rendement ingeboet wordt.
Verder doen we uiteraard ons best om te voldoen aan de administratieve spelregels: de nodige registraties
doen, tijdig ontwikkelingsgesprekken voeren en evalueren.
Het aantal trajecten bij ons is in vergelijking met vorig jaar gehalveerd. Dit heeft echter maar voor een kwart
te maken met de nieuwe reglementering. Ook het gewijzigd profiel van de personen met recht op leefloon
speelt hierin een rol. Vaak moet we eerst werken aan tal van randproblemen, vooraleer stappen naar werk
gezet worden.
Een globale evaluatie kunnen we nog niet maken. De meeste TWE-trajecten zijn half vorig jaar opgestart en
nog lopend.’
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Reportage
Vakwerk door het houtatelier van Constructief
De medewerkers van het houtatelier staken veel werk in de inrichting
van het gebouw in Heule waar Constructief, de kringloopateliers en de
administratie introkken. Zoals altijd brachten ze ook mooie externe
projecten tot een goed einde. Bijvoorbeeld alle schrijnwerk van een
nieuwbouwwoning in de Westhoek, de inrichting van interieurarchitectenbureau Steven Vercruysse in Kortrijk, en de inrichting van een rijwoning op
vraag van architectenbureau Kaai7.
Inrichting Warande 7-9

Inrichting rijwoning

Al enkele maanden voor de intrek in het gebouw, waren
de ploegen van Constructief al druk bezig met de aanpassingen aan het gebouw.

Architect Jan Lefevere van Kaai7 kreeg de vraag van
Valerie Seys en Tijl Vermeersch om de benedenverdieping
van hun woning in Kortrijk aan te pakken.

Ze deelden de kantoorruimtes op de twee verdiepingen in
met wanden, en bouwden de sanitaire blokken en kleedkamers in de magazijnruimte.

Eenmaal de plannen klaar, stelde Jan Constructief voor als
uitvoerder van de werken.

Ook Jean-Pierre Demeulenaere en Simon Libert, die
anders vaak op de baan zijn voor externe projecten, zijn
sinds de aankoop nog niet weggeweest van het gebouw.
Zij zetten de wanden voor de burelen van de werkleiders transport en magazijn. Leuk werk, met mooi resultaat, waar ze terecht fier op zijn. Daarna plaatsten ze ook
wanden in de atelierruimte om deze in te delen voor de
textielsortering, het arbeidszorgcentrum, het houtatelier, … ‘Het resultaat mag er zeker zijn, maar op de duur
vloekten we toch op de hoeveelheid wanden…’ zegt
Jean-Pierre.
‘Momenteel nog de laatste werken zoals de ruimte voor
het stallen van de machines van Team Groen, en dan gaan
we meewerken aan de inrichting van het nieuwe volksrestaurant VORK in Kortrijk. ’t Mag wel eens wat anders zijn.’

Jan Lefevere:
Ik werkte al enkele keren samen met Constructief voor
dergelijke projecten. Een hele tijd geleden al leerde ik Bart
en Alex van Constructief kennen, toen ik bij hen aanklopte
voor het maken van meubelen die ik tekende tijdens mijn
studies. De meubellijn zelf overleefde het niet, maar betekende wel het begin van een goed contact.
Constructief helpt steeds meedenken, geeft feedback
over de materialen en over wat haalbaar is. En ondertussen begrijpen zij al snel wat ik voor ogen heb met een
project, ze weten hoe ik de afwerking wil enzovoort. Ook
Joost, die meestal de werken komt uitvoeren met zijn
medewerkers, geeft de nodige feedback en heeft aan een
half woord van mij genoeg.
Valerie Seys:

Jean-Pierre Demeulenaere, instructeur hout.
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Tijdens de rijwoning-wandeling van de stad Kortrijk, ging ik
binnen in het huis van Jan. Het gebruik van niet-alledaagse
materialen en het anders omgaan met ruimtes vielen me
direct op. Onze smalle rijwoning had dringend een update en een nieuwe keuken nodig, en zelf wisten we niet
hoe we het moesten aanpakken. We vertrokken vanuit
‘wat willen we allemaal een plaats geven’ en gaven dit
allemaal door aan Jan. Hij legde ons het plan voor om
te werken met een soort ‘blok’ in de ruimte. We zijn heel
tevreden over het ontwerp en over de precisie waarmee
het werk uitgevoerd werd.

Architect Jan Lefevere en eigenares Valerie Seys tijdens de oplevering
van het nieuwe interieur.
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nieuws
Hoe stelt Mobiel het bij Deltagroep?
Gunter De Baerdemaeker, directeur en Catherine Bouckaert,
beleidsmedewerker boekhouding en personeel:
Gunter:

Catherine:

Mobiel verhuurt en verkoopt fietsen, en biedt herstellingen en onderhoud aan. Dat is een beetje wat iedereen
weet …, maar daarnaast hebben we een groot aanbod
aan educatie: fietslessen (naast de gewone voor kinderen en volwassenen, ook rijden met een elektrische fiets,
rijden met een bakfiets, …) en cursussen fietsherstel.

Ik zorg vanuit Deltagroep voor de boekhouding en personeelsadministratie binnen Mobiel. Mijn vaste werkplek
is bij Mobiel, maar ik ga twee halve dagen per week bij
de andere Deltagroep-collega’s werken in Heule.

Ook zorgen wij voor de bouw en onderhoud van fietsinfrastructuur, bijvoorbeeld van de stationszone in
Kortrijk. Meer en meer komen ook bedrijven bij ons langs
voor advies en eventuele uitwerking van plannen om
fietsgebruik te stimuleren bij hun werknemers.
Waarom Deltagroep? Sedert een aantal jaren zijn er
gesprekken aan de gang tussen verschillende maatwerkbedrijven in de regio. Wat wij vooral zochten, was de
mogelijkheid om te specialiseren: door de schaalgrootte
van het samenwerkingsverband kunnen we profiteren
van ‘één man voor één job’: geen werknemers die een
beetje van alles doen, maar die zich helemaal kunnen
toespitsen op een taak.

Dat is handig als ik wat advies nodig heb in bepaalde
dossiers. Ik doe dit werk nog maar een jaar, en soms is
een ervaren kijk op de dingen zeer welkom!
Handig is ook dat ik kan aansluiten bij vormingen die in
groep gegeven worden. ’t Is de ideale combinatie tussen
zelfstandig mijn werk doen en toch de nodige feedback
krijgen van collega’s.

Zo hebben wij Catherine kunnen aanwerven voor de
boekhouding en personeelsadministratie. Daarnaast
werken we samen op vlak van preventie, ICT, promotie,
vormingen, …

’Waarom Deltagroep? Sedert een aantal jaren
zijn er gesprekken aan de gang tussen
verschillende maatwerkbedrijven in de regio.
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Wat wij vooral zochten, was de mogelijkheid
om te specialiseren: door de schaalgrootte
van het samenwerkingsverband kunnen we
profiteren van één man voor één job: geen
werknemers die een beetje van alles doen,
maar die zich helemaal kunnen toespitsen op
een taak.’

jaaroverzicht 2017
Minder leerwerknemers: verschuiven van focus ...
Door de strengere regeling voor tijdelijke werkervaring, begeleidden we gemiddeld 20 leerwerknemers minder.
We namen verschillende maatregelen om problemen in de winkelwerking te voorkomen.
Het hergebruikcentrum elektro verkleinde en we sloten het fietsenatelier. Medewerkers van deze ateliers namen een
taak op in een andere afdeling. We vulden voor het eerst ook functies in met studentenjobs en enkele bijkomende
aanwervingen via Sociale Inschakelingseconomie (SINE).
Vooral in de textielsortering kwamen we volk tekort. Automatisering van de meest belastende taken zal hier een
oplossing voor bieden in 2018. We kijken uit naar de toekomstplannen van de Vlaamse Regering en blijven hopen dat
er ooit een einde komt aan het aanwervingsplafond voor maatwerkbedrijven.
In de toekomst verschuiven we de focus verder naar inzameling en verkoop van klein gerief, wat eenvoudiger te
behandelen is dan elektro en fietsen.
Personen -2,5%
302

2016
2017

295
In voltijdsen -7,5%
259

2016
2017

239

Voltijdse eenheden

Personen per werkvorm
14 Brugproject e.a. (+6)
Arbeidszorg (+6)

36

Leerwerknemers OCMW (-23)

90
23

17

24

91

Werknemers vzw (+4)

Medewerkers91
maatwerk
Werkvloerbegeleiding
Beleid, staf, sociale dienst
Andere functies

Avelgem winkel
Bazaar winkel
Beveren-Leie winkel
Harelbeke arbeidszorg
Kortrijk winkel
Menen winkel
Wevelgem winkel
Zwevegem winkel
Ateliers en magazijn
Transport en planning
Algemeen

2016

2017

12
2
29
4
48
18
11
10
76
31
18

10
2
27
3
46
17
11
9
62
33
19

259

239

... en verschuiving van omzet
De verkoop van elektro en fietsen volgde de aangepaste
personeelsbezetting en de verminderde inzameling, en
halveerde dus ook (-200.000 euro).
De gedaalde inzameling van meubelen zorgde ook voor
een minimale omzetdaling, maar de andere producten
deden het goed. Ze maakten het verlies van elektro en
fietsen net niet goed (+171.000 euro of 5%).
Opvallende groeier was De Bazaar met bijna 23% meer
verkoop.

Elektro

4%

Meubelen

15%
Huisraad &
decoratie

41%

17%

Kledij &
textiel

23%

Omzet excl. BTW - 0,8%
3,68 miljoen

2016

3,65 miljoen

2017

Vrije tijd e.a.

11

jaaroverzicht 2017
Zuid-West-Vlaanderen in top-3 hergebruik!
Proficiat aan alle inwoners van ons werkgebied: we zorgden in 2017
samen voor 2.042.438 kg hergebruik of 6,4 kg per inwoner, en een
winkelomzet van 12 euro per inwoner.
Daarmee zitten we in de top-3 van de Vlaamse regio’s. We scoren
26 % hoger dan het Vlaamse gemiddelde voor hergebruik, en 46 %
hoger voor winkelomzet per inwoner (cijfers 2016).

Huisraad &
decoratie
Elektro

6%

6%

Inzameling in ton + 3%
4.795 ton

2016

4.938 ton

2017

Vrije tijd
e.a.

22%

41%

Kledij &
textiel

24%
Meubelen

Bestemming ingezamelde goederen
Restafval (-21 ton)
Andere

12%

Metaal
& elektro
(recyclage)

46%
Hergebruik verkoop
kringloopwinkels
(+ 40 ton)

42%

Recyclage
& extern
hergebruik
(+ 96 ton)

4%
8%

21%

Textiel
(recyclage &
extern hergebruik)

12%
Hout (recyclage &
energierecuperatie)

Cijfers per gemeente

Gemeente

Woonplaats
medewerkers

Sociale
korting (1)

Materiële
Aantal afhalingen
op afroep
hulpverlening(2)

bedrag € klanten

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

12

254

Anzegem

2

193

18

145

1

Avelgem

10

520

31

31

31

177

1

166

7

7

7

229

Harelbeke

21

1.079

86

49

1

Kortrijk

85

5.817

264

1.245

13

Kruishoutem

0

0

0

0

0

109

Kuurne

11

863

32

32

32

303

Menen

58

2.965

70

994

3

625

Spiere-Helkijn

0

54

4

4

4

25

Waregem

22

1.568

31

31

31

821

Deerlijk

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

bedrag € klanten

578
1.838

Wervik

10

279

11

11

11

304

Wevelgem

39

2.042

50

274

1

698

Wielsbeke

4

216

5

5

132

Zwevegem

13

541

22

22

491

Andere

19

143

5

Totaal 2017

295

16.446

631

Totaal 2016

302

25.551

611

2.707

1

315

19

6.645

17

6.793

Aantal afhalingen aan huis

Kruishoutem

Wielsbeke

Aantal ophalingen -2%
6.793

2016

6.645

2017

Waregem
Harelbeke
Kuurne
Deerlijk
Wevelgem

Aantal ophalingen
per 1000 inwoners

Anzegem

Wervik

20 - 30

Menen

Kortrijk
Zwevegem

30 - 40

Avelgem

40 -50
50 - 60
Spiere-Helkijn

Het hergebruikcentrum elektro selecteert en behandelt enkel nog de meest gevraagde toestellen en beperkte
ook het herstelwerk. Fietsen verkopen we zoals we ze ontvangen. Er is dus meestal nog wat werk aan,
en ze zijn natuurlijk een stuk lager geprijsd dan voorheen.
We verminderden ook de inzameling van deze toestellen en fietsen op recyclageparken. De betere toestellen
komen binnen via de eigen winkels. Resultaat was een halvering van ingezameld elektro (-82 ton) en fietsen
(-8 ton).
Toch groeide het globale aanbod. Er was veel meer kledij (+12%), en ook meer divers huisraad en klein gerief
(+11%). De inzameling verschoof verder van ophalingen aan huis naar gebracht in de winkels. We verloren echter
een belangrijk inzamelpunt in Marke, door de verhuis van de centrale diensten naar Heule in een straat met veel
minder passage. In tegenstelling tot klein gerief, brachten mensen 69 ton minder meubelen (-11%).

Omzet Constructief per afdeling
Omzet excl. BTW +6%
1,46 miljoen

2016

1,54 miljoen

2017

Overige

1,4%

Groen

45%

54%

Interieur

Beide afdelingen realiseerden een
meeromzet van zo’n 6%.
Vooral Team Groen presteerde meer
werkuren, doordat we eind 2016
enkele bijkomende medewerkers
aanwerfden.
We spendeerden heel wat minder
uren aan isolatiewerken, wat voor
een deel goedgemaakt werd door
het poetsen van glasbollen en
textielcontainers (zie elders in dit
magazine). We poetsten niet meer
voor externen, wat de beperkte
overige verkopen deed dalen met
een derde.
13

jaaroverzicht 2017
Aantal medewerkers Constructief
Personen per werkvorm

Personen - 4%
85

2016

18

2017

82

1 Leerwerknemers OCMW(-3)

In voltijdsen - 4%
71,5

2016

68,6

2017

Arbeidszorg(=)

1 6

14

42

Werknemers vzw (=)

Medewerkers maatwerk
Werkvloerbegeleiding

Voltijdse eenheden

2016

2017

33

29,9

Interieur

19,2

18,4

Overige

7,3

8,7

Arbeidszorg

12

11,6

71,5

68,6

Groen

Aantal medewerkers Mobiel

Beleid, staf, sociale dienst
Andere functies

Personen per werkvorm
1 Andere (extern) (=)

Personen + 20%
25
30

2016

1 Leerwerknemers OCMW (=)

2017

2 Vrijwilligers (+2)

In voltijdsen + 18%
22,2

2016

26,2

2017

Omzet Mobiel per activiteit
Andere

22%

40%

31%
Verhuur fietsen
14

Andere
functies

2

3

15

Werknemers vzw (+3)

Medewerkers maatwerk en LDE
Werkvloerbegeleiding
Beleid, staf, sociale dienst

Omzet excl. BTW +30%

7%
Verkoop
prestaties

6

Verkoop fietsen &
accessoires

0,87 miljoen

2016

1,13 miljoen

2017

In vergelijking met 2016 stijgt de omzet meer dan
aanzienlijk. De 30% groei realiseerden we voornamelijk door
diensten: het plaatsen van fietsaccommodatie en
fietsdiensten voor bedrijven. De verkoop en lease van
fietsen aan bedrijven steeg gestaag door het feit dat zij
steeds meer elektrische fietsen inzetten voor het personeel.
Het aanbod van fietseducatie (verkoop prestaties) werd ook
buiten Kortrijk gesmaakt.

werk maakt verschil
Werken bij De Kringloopwinkel
Saskia Verheye, 43 jaar, is al 15 jaar aan de slag bij De Kringloopwinkel.
Ze begon in 2003 in de winkel van Menen. Toen het jaar daarop
de kringloopwinkel in Wevelgem opende, schoof ze door naar daar,
waar ze zich met vol enthousiasme op de kledij stortte.
‘Ik werk nu al 14 jaar op dezelfde plek, maar het wordt zeker
niet saai! Tot 2010 werkte ik in
de textielsortering, die toen nog
gebeurde in het atelier achteraan
de kringloopwinkel. Ik deed dus
het voorbereidende werk voor de
winkel.
Ik deed dit werk heel graag, maar
toen de textielsortering verhuisde naar Marke (ondertussen
naar Heule), zag ik het toch niet
zitten om mee te verhuizen.
Ik heb een druk gezin met 5
kinderen en woon dicht bij de
kringloopwinkel van Wevelgem, dat wou ik niet opgeven.
Gelukkig kon ik hier blijven! Die eerste periode moest
ik wel een heleboel leren om aan de slag te kunnen als
winkelmedewerker.

Mijn werkleider leerde me de kassa bedienen, prijzen
bepalen, kledij mooi presenteren op de paspoppen, … Dat
was intens, maar heel boeiend. Ik ben blij dat ik die kansen
kreeg, want nu doe ik het werk met gemak en
plezier.
Een gewone dag beginnen we met de planning overlopen: iedereen heeft een bepaalde taak voor 3 uur (de
kassa bemannen; de rekken aanvullen; …), daarna stappen we over naar een andere taak. Elke 14 dagen maken
we een nieuwe etalage, dat is mijn favoriet! Het hele team
kijkt in de voorgaande weken uit naar stukken die passen in de kleuren of het thema van de komende etalage.
En dan doen we telkens ons best om er een pareltje van te
maken.
Dagen zoals de zomermarkt of de Dag van De Kringloopwinkel zorgen altijd voor gezonde stress: we zetten ons
allemaal extra in en maken er ook onderling een feestje van.
Het mooiste compliment voor mij is als één van de klanten
me om advies vraagt: ze hebben gezien dat ik de etalage
gemaakt hebben en vinden dat ik smaak heb!’

Lean: meer dan een modewoord!

Alles moet tegenwoordig lean zijn … Is gewoon dan niet goed genoeg?
Goed genoeg wel, maar daarom niet altijd het meest efficiënt en
gemakkelijk.
In het kringloopcentrum gebeuren zoveel verschillende
handelingen met zoveel verschillende producten. Ideaal dus
om te bekijken hoe we efficiënter zaken kunnen verwerken en
minder handelingen per product verrichten. Ook de zoektocht om hetzelfde werk met minder medewerkers aan te
kunnen, nodigde hiertoe uit.
Een groot aantal werkleiders volgde de cursus lean.
Ze leerden er om niet vast te blijven zitten in ‘hoe het al jaren
gedaan wordt’, maar om met een heldere kijk de processen te analyseren. Op de werkvloer in de kringloopwinkel in
Menen, ging werkleidster Karen samen met de medewerkers
aan de slag om haalbare aanpassingen door te voeren.
Enkele voorbeelden:
- Om te beginnen: met de grove borstel door al het gerief 		
gaan. Wat hebben we echt nodig? Wat staat al enkele 		
jaren in een hoekje te verkommeren? Weg ermee!

winkel, eerst naar de sorteertafels gaan, om dan toch
terug naar de afvoerzone te moeten.
- Ook bij het lossen van een vrachtwagen, gaan de mede-		
werkers eerst controleren om dan pas te spullen naar het 		
magazijn of de winkel te brengen.
In het magazijn werken we met afgebakende zones per soort,
met duidelijke aanduidingen.
Momenteel testen Marissa en Nakhla, de dames van de
huisraad, een nieuwe manier van prijzen. In plaats van
prijsetiketjes van grote bladen los te peuteren en te kleven,
werken ze nu met een prijstang. Ze leggen eerst alle spullen
samen die eenzelfde prijs moeten krijgen, en gaan dan met
de tang aan de slag. Sneller en gemakkelijker!

- De werkposten inrichten volgens de 5S-methode.
Bijvoorbeeld: op het kassameubel en in de kassalade krijgt
alles een eigen plaatsje. Deze plaats wordt ook afgetekend
en benoemd. Alles wat niet nodig is, moet er niet liggen!
- Ook de sorteertafels kregen een dergelijke update.
- Bij het ontvangen van spullen aan de poort, voeren de
medewerkers onmiddellijk een eerste sortering uit.
Zo vermijden we dat spulen die niet goed zijn voor de

Marissa aan het werk in de kringloopwinkel van Menen.
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reportage
Mobiel zet ook bedrijven op de fiets
Mobiel vzw ontstond in het jaar 2000 met als doel door
middel van diensten het fietsen te promoten.
Zowat 15 jaar geleden dachten we dat de tijd rijp was om
een gooi naar bedrijven te doen met als doel het personeel op de fiets te zetten. Er was nog geen fileprobleem,
maar daar werd aardig aan gewerkt. Met onze promofolder
bestookten we bij wijze van proef alle bedrijven op het Kennedypark. We hoopten stiekem op succes, maar na weken
afwachten bleek de teller van reacties zo rond als een wiel.
Zero zero zero.
We waren de markt voor en wellicht ook een tikkeltje hoogmoedig. Een onbekende onderneming wilde een omwenteling bewerkstellingen in het Kennedypark, bij uitstek een
autoparadijs, met vermoedelijk de hoogste concentratie
aan bedrijfswagens.
Ondertussen zijn we veel filejaren verder en is de stilstand op
ons wegennet gigantisch. Wij lieten ons niet ontmoedigen
en vergrootten de actieradius waarbinnen we onze fietsendiensten aanbieden. Niet zonder succes. Naast vele kleine
klanten zien we steeds meer grote bedrijven de weg naar
Mobiel vinden.
‘Vorig jaar waren we trots dat we Interwest Veurne en
Diksmuide, Maeyaert in Rumbeke en Sobo in Brugge tot
onze nieuwe klanten konden rekenen. Zij wilden de omwenteling maken en zetten een groot deel van hun personeel op
de elektrische fiets. Mobiel is daarbij hun fietspartner. Wij
gaan niet voor de snelle verkoop, maar voor een relatie op
lange termijn en een oplossing voor de bereikbaarheid van
hun bedrijf. In Sobo worden elektrische fietsen als dienstvoertuig gebruikt van en naar de werven.
Sedert 2013 zijn we ook de hofleverancier voor de
Provincie West-Vlaanderen die de test-karavaan organiseert. De test-karavaan laat vooral werknemers proeven van
de potentie van een elektrische, bak- of plooifiets. Na de
testperiode van een halve maand zijn vele honderden testers overtuigd dat de fiets een handig middel is om op tijd,
gezond en meestal stressloos op het werk te raken.’
De diensten van Mobiel zijn daarbij van cruciaal belang.
Anders dan bij een auto is de fiets nog steeds een onderhoudsintensief vervoermiddel. Een verbetering is de laatste
jaren wel te merken door de opgang van de e-fiets. Fietsonderdelen mogen ondertussen iets meer wegen en zijn
dus meestal sterker. Ook de klant heeft door dat een fiets
niet alleen een “plechtige communie”-cadeau is, maar een
wezenlijk onderdeel van zijn verplaatsingsgedrag uitmaakt,
meer zelfs, van zijn lifestyle. Het mag al iets kosten.
Mobiel staat klaar om die fiets voor de klant in opperste
staat te (onder)houden. Het gebruik van de fiets hoeft de
werkgever niet eens veel te kosten. Via fiscale tegemoetkoming kan een win-win zowel de werkgever als de werknemer blij maken.
Niet zelden gaan we bedrijven begeleiden in hun visie
op mobiliteit. De fiets is ouder dan de auto, maar de fiets
als bedrijfsvoertuig is redelijk onbekende materie in de
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bedrijfswereld. Dit is niet in het minst te wijten aan de prilheid van wetgeving die de inzet van de fiets als deel van de
oplossing voor bereikbaarheid ondersteunt. Opvallend is
bijvoorbeeld dat heel veel bedrijven een offerte vragen
voor een aantal fietsen, zonder meer. Niemand stuurt wellicht een mail naar een autohandelaar met de vraag: stuur
eens een offerte voor een aantal wagens, zonder meer.
In het fietslandschap zijn geen twee fietsen gelijk. Net zoals
we de fietser niet in 1 hokje kunnen plaatsen.

Het licht gezien?
Medio 2017 sprak Thomas Rau op de inspiratieavond van
intercommunale Leiedal. Rau is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Zijn motto is ‘guided by the
future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er
in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment
haalbaar is. Rau laat zien dat het energieprobleem in wezen
oplosbaar is via hernieuwbare energie.
De snel toenemende schaarste aan grondstoffen is nijpend.
Als ondernemer ziet hij hierin een uitdaging.
Omdat verspilling een mondiaal fenomeen is, gaat hij verder
dan het gebouwniveau en is hij zich gaan richten op het
sluiten van grondstoffenkringlopen. In 2011 richtte hij daarvoor Turntoo op. ‘Van bezit naar prestatie, geen lampen
maar licht, kortom, van eigendom naar eigenslim’.
Hij stond aan de wieg van het concept Pay per Lux, waarbij geen lampen meer worden verkocht, maar verlichting
als dienst wordt aangeboden. Met een witgoedfabrikant
en een woningcorporatie biedt hij de meest energiezuinige wasmachines en koelkasten op prestatiebasis aan sociale huurders aan. Zijn toespraak was op zijn minst gezegd
verlichtend, zijn boek ‘Material matters’ een aanrader. Hij
heeft het over hoe wij producten kopen omdat we een
oplossing wensen, maar na de aankoop al snel met een probleem opgezadeld zitten. Producten zijn meestal geproduceerd met het oog op winst. Die winst kan je maximaliseren
door het product snel kapot te laten gaan zodat de klant
opnieuw aan je kassa voorbijkomt.
Met onze ‘mobility as a service’, bijvoorbeeld in de vorm
van een leasefiets , willen we daarvan wegblijven.
Door onze all-informule betalen onze klanten voor een
lange termijn fietszekerheid in plaats van een fiets.
Mobiel rekent een vaste fee om de fiets optimaal te laten
rijden voor de afgesproken periode.
Daarbij zoeken we steeds naar bedrijfszekere fietsen van
producenten die kwaliteitsvolle materialen op de markt
zetten. Desondanks zijn verschillende concepten nog voor
verbetering vatbaar. De batterij van elektrische fietsen
bijvoorbeeld, die ons inziens in het zelfde bad zit als de
dieselgate-wagen. Prestaties laten het sneller afweten dan
gepubliceerd. Bestaat er al een fietsproducent waar je de
batterij kan huren?

Ook bij Maeyaert in Rumbeke kregen ze hun personeel op de fiets.

‘Ook de klant heeft door dat een fiets niet
alleen een “plechtige communie”-cadeau is, maar
een wezenlijk onderdeel van zijn verplaatsingsgedrag uitmaakt, meer zelfs, van zijn lifestyle.
Het mag al iets kosten.’
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nieuws
Inzameling klein gerief bij MIROM
Wie de cijfers van de inzameling door het kringloopcentrum bekijkt,
ziet dat we het goed doen.
Vorig jaar zamelden we 114 ton meer in dan in 2016.
Ook het percentage hergebruik blijft stabiel rond de
42%. Toch is er nog heel wat potentieel! Op recyclageparken bijvoorbeeld krijgen de parkwachters nog
te vaak mensen bij zich met spullen die zeker een
tweede leven verdienen.
Op de recyclageparken van Menen, Lauwe, Rekkem, Wervik en Geluwe staan inzamelbakken voor
herbruikbaar gerief. De vrachtwagens van De Kringloopwinkel gaan wekelijks langs om het ingezamelde
gerief mee te nemen.
Een pluim voor de parkwachters, want het is niet
evident om alles in de gaten te houden.
De inzamelbakken staan immers in het niet-betalend
gedeelte van het recyclagepark zodat er weleens
gretig gebruik van gemaakt wordt om zaken te dumpen.
In 2017 zamelde het Kringloopcentrum via deze weg
54 ton in. We hopen natuurlijk ook op een bijkomend
voordeel: dat mensen sneller de link leggen tussen
herbruikbaar gerief en De Kringloopwinkel.
We onderzoeken in de nabije toekomst ook de stapsgewijze uitbreiding hiervan in de regio IMOG.

Nieuw: Containers
poetsen!
In het voorjaar van 2017 startte
Constructief met een nieuwe
activiteit.
We doen de regio IMOG aan om de glasbollen te
reinigen, en ook de kledijcontainers van De Kringloopwinkel in heel de regio.
We investeerden in een hogedrukmachine die gemakkelijk in en uit een bestelwagen geplaatst kan worden.
Eén keer in het voorjaar en één keer in het najaar doen
we de volledige ronde, zo worden de glasbollen en
kledijcontainers tweemaal per jaar gereinigd.
Hiervoor zetten we enkele medewerkers in, die anders
bij de isolatieploeg werken. Het brengt wat variatie in
het werk, uitbreiding van het aantal klanten is zeker
welkom.
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De Kringloopwinkel experimenteert met nieuwe
inzamelpunten
De regio Zuid-West-Vlaanderen is uitgestrekt, we hebben weliswaar 6 kringloopwinkels mooi verdeeld over het gebied, toch is
het een uitdaging om iedereen te bereiken.
We merken dat, vooral op vlak van inzameling, het ‘gemak’ primeert: kan je ergens
dichtbij je herbruikbare spullen afgeven, dan
doe je dat met plezier.
Moet je echter een hele rit met de auto
maken om bij een kringloopwinkel te geraken, beslis je al sneller om het toch naar
het recyclagepark te brengen (of ook: laten
staan in de kelder of op zolder, we kennen
het allemaal!).
De komende jaren willen we ernaar streven
om voor iedereen bereikbaar te zijn.
We willen op termijn voor elke burger in
de regio een inzamelpunt op maximum
10 minuten van huis. De eerste gesprekken
hierover hadden we met de gemeente Anzegem. Samen met hen werken we een plan
uit om permanente inzamelpunten in te richten in openbare gebouwen. Zo kan iedereen
snel en gemakkelijk af van kleine spullen die
nog bruikbaar zijn voor iemand anders.
We hopen op die manier ook de mensen te
sensibiliseren en te informeren over onze
werking en doelstellingen.
Samen met de gemeente organiseren we
ook een inzameldag: op een bepaalde zaterdag kan iedereen langskomen om gerief af
te geven, maar ook om vragen te stellen en
inlichtingen te krijgen.
We zijn er zeker van dat De Kringloopwinkel
samen met de gemeente kan zorgen voor
meer hergebruik!

‘De komende jaren willen we
ernaar streven om voor iedereen
bereikbaar te zijn.
We willen op termijn voor elke
burger in de regio een inzamelpunt op maximum 10 minuten van
huis.’
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reportage
Gemeentebesturen doen beroep op de expertise
van Team Groen
Verschillende steden en gemeenten maken gebruik van de diensten van
Team Groen. Drie ploegen werken een groot deel van het jaar voor de
Stad Kortrijk, maar ook heel wat andere gemeentes doen een beroep op
ons. De vijf ploegen hebben elk hun specifieke werkzaamheden en eigen
expertise.
Ploeg natuurbeheer, Kortrijk

Bart Augustijns, coördinator Team Groen

De MiNa-ploeg (Milieu en Natuur) is gespecialiseerd in
natuurontwikkeling: we verhogen de natuurwaarde en de
biodiversiteit in enkele natuurgebieden in Kortrijk en deelgemeenten, het gaat dus niet om de traditionele parken en
plantsoenen. Deze gebieden zijn grotendeels vrij toegankelijk, er is dus ook plaats voor zachte recreatie.

“Tijdens zomer en najaar passen we in vele gebieden
maaibeheer toe: door open terreinen te maaien en het
maaisel vervolgens af te voeren, proberen we de bodem te
verarmen. Hierdoor krijg je een veel grotere variatie aan
plantensoorten. Er zijn nu eenmaal weinig planten die
goed gedijen op een voedselrijke bodem.

Het Stadsgroen Marionetten in Kortrijk (met de Libel) is het
grootste gebied. Daarnaast is de ploeg ook regelmatig aan
de slag in het Heulebeekdomein, ‘t Schrijverke (Marke), de
Kleiputten, en de Neerbeekvallei (Bissegem).
In winter en voorjaar bestaan de werken uit aanplantingen,
het knotten van wilgen en het uitvoeren van hakhoutbeheer.

Na verloop van tijd worden grassen minder dominant en
krijgen bloemen meer kansen om zich te ontwikkelen.
Dit beheer is erg arbeidsintensief omdat het vaak om
moeilijk toegankelijke terreinen gaat waar geen grote
machines ingezet kunnen worden.
Vooral het samenharken en afvoeren van het maaisel is
dan een zware klus. Het resultaat, een bloemenrijk hooiland, is prachtig, maar laat vaak jaren op zich wachten.”

‘Vooral het samenharken en afvoeren
van het maaisel is een zware klus.
Het resultaat, een bloemenrijk hooiland,
is prachtig, maar laat vaak jaren op zich
wachten.’
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Ecologisch maaibeheer in ‘t Schrijverke in Marke.

Ploeg Kruid en Blad, Kortrijk
De ploeg Kruid & Blad verwijdert onkruid bijna uitsluitend mechanisch. Sinds 2015 mogen gemeenten geen chemische
onkruidbestrijding meer gebruiken, maar de Stad Kortrijk koos hier reeds in 2004 voor en Constructief was de ideale partner.

Bart Augustijns, coördinator
“We zetten bosmaaiers in uitgerust met staalborstels.
We ‘vegen’ het onkruid dus als het ware uit voegen
en andere plaatsen waar het kan groeien. Op grotere
oppervlaktes zetten we een Rapid (2-wielige trekken,
motoculteur) in, deze is met 2 grote ronde staalborstels
uitgerust.
Omdat je onmogelijk overal aanwezig kan zijn wanneer het (on)kruid begint te groeien, krijgen de meest
opvallende plaatsen voorrang op aanwijzing van de stad.
De ploeg gaat het onkruid te lijf op verhardingen en
halfverhardingen zoals dolomietpaden.
In de zomermaanden zijn ze vooral aan de slag op
pleintjes, parkings, ronde punten, vluchtheuvels enz. Ook
voetpaden en greppels krijgen een beurt op plaatsen
waar geen woningen staan. Vaak nemen we ook plaatsen onder handen voor evenementen (wielerwedstrijden,
braderieën, Paasfoor, loopwedstrijden, ...).
In de wintermaanden ruimt de ploeg vooral bladeren op.
De stad geeft dan prioriteit aan plaatsen waar bladeren een gevaar kunnen betekenen voor voetgangers en
fietsers. Daarnaast geven we ook parken en speelpleintjes
een degelijke opkuisbeurt.”

Ploeg begraafplaatsen, Kortrijk

Mechanische onkruidverwijdering in Bissegem.

De ploeg staat in voor het onderhoud van 10 van de 12 begraafplaatsen in Kortrijk en deelgemeenten. Deze ploeg werkt ook
zonder bestrijdingsmiddelen, waardoor ook hier het onkruidbeheer een erg grote opdracht is.
Het onderhoud van die begraafplaatsen ligt, begrijpelijk, gevoelig
bij nabestaanden.
We trachten daarom om kort op de
bal te spelen en elke begraafplaats
regelmatig onder handen te nemen
voor het onkruid de bovenhand
neemt. In het groeiseizoen is het
een kwestie van ‘mee te zijn’ zodat
we het onkruid meester blijven.
Ondertussen krijgen ook de gazons
regelmatig een beurt en scheren
we de hagen 2 maal per jaar.

Even pauze om te poseren voor de foto.
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Steven Decaluwé is sinds 2011 exploitatieverantwoordelijke voor de
begraafplaatsen in Kortrijk en deelgemeenten: “Ik ben verantwoordelijk voor de algemene leiding wat betreft het beheer van de begraafplaatsen. Dit gaat voornamelijk over opvolging van werken door
derden, waaronder het groenonderhoud. Ik bekijk wat de noden zijn,
en plan de nodige werken.
We zetten al een vijftiental jaar ploegen van Constructief in voor
groenbeheer in de stad, ter aanvulling van onze eigen ploegen.
Enkele jaren geleden nam Constructief de ploeg die het onderhoud
op de begraafplaatsen doet, over van De Poort. Van begin maart tot
eind december is deze ploeg aan de slag, vooral de begraafplaatsen
van de deelgemeentes zijn voor hun rekening.
Maandelijks hebben we een overlegmoment, samen met de ploegbaas van de begraafplaatsen. Ik probeer ook minstens 1 keer per
week alle begraafplaatsen te bezoeken, op die manier is er automatisch contact met de ploeg van Constructief. Op die manier werken
we vlot samen!”

Ploeg landschapswacht, Deerlijk
De ploeg Landschapswacht neemt in Deerlijk het natuurbeheer en ecologisch onderhoud van de natuurgebieden Wilgenhoek
en Wijmelbroek op zich. Het contract hiervoor ligt opnieuw voor 3 jaar vast. Het werk bestaat uit snoeien, wilgen knotten,
hakhoutbeheer, ruimen van grachten, palen en poortjes plaatsen, …
Hannes Demeyer, coördinator van de technische
dienst Deerlijk, werkt graag samen met Team
Groen: “Twee keer per jaar heb ik een overleg
met Team Groen en Natuurpunt over de aanpak
in de komende periode. Met Team Groen bespreken we de budgetten, de prioriteiten van de werken en de timing; Natuurpunt is een belangrijke
partner van de gemeente Deerlijk om advies te
geven in het beheer van de natuurgebieden.
Als de ploeg effectief aan het werk is in één
van de gebieden, ga ik af en toe langs om de
vorderingen te bespreken of last minute aanpassingen door te nemen met de instructeur. Ook de
conservator van het natuurgebied (een Deerlijkse
vrijwilliger van Natuurpunt) komt dan wel eens
langs.
We kiezen voor Team Groen voor het natuurbeheer en voor WAAK voor het klassieke groenonderhoud. Niet alleen krijgen we daar met de
gemeente een subsidie voor, het is voor ons
een evidente keuze om samen te werken met
dergelijke tewerkstellingsprojecten.”

Knotten van wilgen in Deerlijk.
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‘We verhogen de natuurwaarde en
de biodiversiteit in enkele
natuurgebieden in Kortrijk en
deelgemeenten, het gaat dus
niet om de traditionele parken
en plantsoenen. Die gebieden
zijn grotendeels vrij toegankelijk, er is dus ook plaats
voor zachte recreatie.’

Stadsgroen Marionetten in Kortrijk (Libel).
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Kruimels
Kapot
‘Uit ‘Kruimels’, verhalen uit De Kringloopwinkel van
Rino Feys, verschijning voorjaar 2018.
Rino, mevrouw wil een bedje kopen maar is een beetje
kapot!’
‘Welk bed?’
Mahmoud wijst naar een bed dat nog maar pas binnengekomen is: een rode sportwagen met race-nummer, sponsorreclame, bumpers, wielen en een stuur (dat niet kan draaien).
Dit alles zeer mooi afgewerkt en onder een laag diep glanzende lak.
Een vrouw en haar dochter staan ernaast te wachten. Ik heb
het bed daarnet geprijsd, maar geen beschadiging gezien.
Als we bij het bed aankomen, licht Mahmoud de matras op,
trekt de lattenbodem omhoog en wijst naar een punt waar
de lak beschadigd is, onzichtbaar wanneer de lattenbodem
neerligt.
‘Is er een probleem?’ vraagt de vrouw.
‘Daar’ zegt Mahmoud, ‘is kapot!’
De vrouw komt bij ons staan. Nu staan we met zijn drieën
naast elkaar voorover gebogen te kijken naar de plaats die
Mahmoud aanwijst.
‘Is dat alles?’ zegt de vrouw tenslotte en begint te lachen,
‘Goh, jongen, dat is niets! Wij gaan dat bed met plezier
betalen!’
‘Ja maar, is veel’ zegt Mahmoud een beetje verongelijkt,
‘teveel’. ‘Hij bedoelt dat de prijs te hoog is’ zeg ik. We kijken
met z’n drieën naar de
prijssticker. Zesenveertig
euro.
‘Weet jij wel wat zo’n bed
kost?’ vraagt de vrouw
aan Mahmoud. Hij slaat
de ogen neer en bloost.
‘Drie, vierhonderd euro’
zegt ze, ‘minstens!’
‘Ja maar’ zegt Mahmoud
- hij geeft niet zo snel op
- ‘is beetje kapot, kijk daar!’ en hij wijst nog eens naar het beschadigde stukje lak.
‘Dus’ zeg ik, ‘als ik het goed begrijp is er een klant die heel
blij is met dit bed en met plezier de prijs wil betalen, maar de
verkoper vindt de prijs te hoog?
Dan doet Mahmoud wat hij altijd doet als hij het ook niet
meer weet: hij opent de armen alsof hij iets in ontvangst
gaat nemen, tegelijkertijd trekt hij zijn hoofd in en steekt de
schouders op terwijl hij de ogen neerslaat. En hij doet dat
met zoveel charme dat je dat moment in een doosje zou
willen stoppen.
In het begin dat hij hier werkte was het zeer moeilijk om hem
duidelijk te maken dat een voorwerp ook met een kleine
beschadiging nog steeds bruikbaar kan zijn. Vooral krassen
waren hem een doorn in het oog. Hele discussies hadden we
over tafels en dressoirs en kleerkasten. Ooit wou hij een antieke driedeurs kleerkast weggooien vanwege een kras in de
middelste deur. Ik wees hem erop dat de kast nog met volle planken was gemaakt, dat ze stevig in elkaar zat, en dat
er behalve de kras eigenlijk niets verkeerd was met de kast.

Maar de kras bleef hem
parten spelen, en hij
wees iedere potentiële
klant op het euvel tot er
iemand langskwam die
er niet om maalde en de
kast eindelijk verkocht
raakte. Hij werd de nieuwe
meubelverantwoordelijke,
dus leidde ik hem op in
het prijzen. En hij is daar
heel goed in geworden.
We doen het altijd samen
en het gebeurt nog zelden dat hij de prijslijst nodig heeft.
Soms schrijf ik mijn prijs op, en niet zelden is dat de prijs
die hij dan noemt. Die euforische verwondering dan telkens
weer op dat gezicht! Maar met meubelen met een beschadiging blijft hij het moeilijk hebben.
Op een keer verwees ik naar zijn voet. Toen hij nog in Afghanistan woonde, is er ooit een bom ontploft op twintig meter
afstand vanwaar hij stond. Zijn voet werd geraakt door een
granaatscherf. Hij heeft het verhaal al enkele keren verteld.
Als je zijn voet ziet, is het eerste wat je denkt dat hij veel geluk
heeft gehad. Maar meteen daarna besef je weer wie de echte
gelukkigen zijn.
Wonderbaarlijk genoeg kan Mahmoud er gewoon mee
stappen, en loopt hij heel normaal. Een doodgewone jongen.
Hij moet enkel uitkijken welke schoenen hij draagt. Gelukkig
behoren z’n veiligheidsschoenen die hij hier moet dragen
ondertussen tot zijn favoriete schoeisel.
‘Jouw voet is ook een beetje kapot’ zei ik toen, ‘moeten we
jou dan ook weggooien?’ Weer maakte hij die wonderlijke
beweging met armen, hoofd en schouders terwijl hij verlegen
glimlachte.
‘Er zal er daar eentje blij zijn’ zegt de vrouw glunderend. ‘Het
is ongelofelijk dat er hier nu net zo’n bed staat! Ik heb direct
een foto doorgestuurd naar mijn man. Hij belde me meteen.
Hij kon het ook niet geloven!’
‘U bent specifiek op zoek naar zo’n bed?’
Ze knikt. ‘Onze zoon is vierentwintig en heeft een mentale
beperking. Maar hij moet een beetje zelfstandiger worden,
dus hebben we in ons huis een klein appartementje gemaakt
van de verdieping boven ons. Daar zal hij wonen. We hebben
het samen ingericht en omdat hij gek is op autosport hangen er overal posters en affiches van racewagens… Je zou zijn
leefruimte moeten zien!’ Ze kijkt naar het bed. ‘Echt, hij zal
zijn geluk niet op kunnen!’
Ik denk aan Leonard Cohen, hoe die de laatste jaren van zijn
leven telkens hij op het podium stond even tijd nam voor wat
poëzie waarmee hij het nummer ‘Anthem’ inleidde. De eerste
keer dat ik het hoorde, gingen mijn haren ervan in het gelid
staan tijdens die prachtige zomeravond op het Sint-Pietersplein in Gent. Iedereen staarde gelukkig en vol bewondering
naar het podium.
‘There is a crack in everything, that’s how the light gets in...’
Het zou ons credo kunnen zijn, hier in Kringloopland.

