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MET DANK VOOR DE FINANCIËLE OF 
OPERATIONELE ONDERSTEUNING IN 2019:

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

voor Constructief: stad Kortrijk, alle 
opdrachtgevende lokale besturen

voor Kringloopcentrum: 
EFRO, POM, provincie West-Vlaanderen, 
OVAM, IMOG en MIROM Menen, alle lokale 
besturen, AkTRACtie, Colora

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

Beste sympathisant, klant, partner,

Ons jaarlijks D-magazine toont de werking en resultaten van de maatwerk- 
bedrijven Constructief, Kringloopcentrum Z-W-Vlaanderen en Mobiel.  
De ‘D’ staat nog steeds voor het Griekse letterteken DELTA dat gebruikt wordt 
om verschil, verandering aan te geven. Met werk maakten we samen verschil 
voor meer dan 500 mensen het voorbije jaar!

Als we dit schrijven draait de werking op sterk verlaagd toerental wegens 
de Corona maatregelen, maar als je dit leest zijn we hopelijk weer ten volle 
gelanceerd. Deze periode van introspectie zal een stimulans zijn voor onze 
kleinschalige en lokale initiatieven van hergebruik van spullen en materialen, 
fietsmobiliteit, lokale meubelproductie en ecologisch groenbeheer.

Veel leesplezier, en je weet ons te vinden voor leuke koopjes, 
een nieuwe keuken, of een leasefiets!

Jurgen Wyseur en Gunter De Baerdemaeker 
Voorzitter en directeur vzw Mobiel

Isabelle Van de Populiere en Bart Vandenbussche
Voorzitter en directeur vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen 
en Constructief

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



2dehandskledij met een fris 
geurtje
Geur, dat is een van de mogelijke drempels 
die klanten kunnen ervaren bij het shoppen 
in De Kringloopwinkel. 2dehandskledij heeft 
soms een eigen geurtje. De opmerkingen van 
klanten hierover werden vorig jaar ter harte 
genomen: de omgeving van de kledingrekken 
werd extra ‘ontgeurd’. Een pilootproject dat in 
de vestiging van Wevelgem alvast goeie resul-
taten opleverde en navolging krijgt in 
de winkels van Kortrijk en Beveren-Leie. 

Het hoofd koel houden op 
tropisch warme dagen
Vorig jaar kenden we een echt tropische hete zomer. 
In De Kringloopwinkel in Kortrijk was het bij dergelijke 
temperaturen niet simpel om het hoofd koel te 
houden: door de lichtstraten krijgen de zon en de  
bijhorende hitte vrij spel. Niet leuk voor klanten noch 
personeel. Er werd grondig onderzocht welke 
oplossingen er soelaas konden brengen. De beste 
oplossing bleek adiabatische koeling of verdamp-
ingskoeling. Het principe van deze duurzame koel-
methode is dat de warmte uit de omgeving wordt 
getrokken om water te laten verdampen. Zo daalt de 
temperatuur van de omgevingslucht. En het koel-
systeem doet zijn werk. De temperaturen op warme 
dagen zijn veel aangenamer, tot grote tevredenheid 
van zowel klanten als medewerkers. Sinds begin 2020 
beschikt De Kringloopwinkel in Menen over eenzelfde 
installatie.

Eerst luisteren, dan kopen
Heb je ook soms nostalgie naar die goede 

oude platen- en cd-winkel? Dan ben je zeker 
niet alleen. De collecties vinyl en cd’s doen 

het goed in De Kringloopwinkel. Maar voor je 
koopt, wil je misschien eerst even 

luisteren. Daarom werden net zoals in ‘the 
good old days’ hoekjes geïnstalleerd, waar je 

met koptelefoon eerst even kan oordelen of je 
potentiële aankoop wel echt in je smaak valt. 

Een leeshoekje tussen de boekencollectie 
kadert in hetzelfde concept.

nieuws
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Taalbad Nederlands 
creëert verbondenheid 
op en buiten de werkvloer
“Taal opent deuren.” Het zijn de woorden 
van Robert Itoko Lilenga, jarenlang één van 
dé gezichten van de vzw Mobiel. 
Hij is er het levende bewijs van, 
zo kan je elders in dit magazine lezen.  
Helaas is het niveau van het Nederlands op 
de werkvloer van De Kringloopwinkel bij een 
aantal medewerkers (te) zwak. 
Daarom start in de loop van 2020 een 
project waarbij een intensief taalbad op de 
werkvloer voor een kentering moet zorgen. 
Personeelsdirecteur Sylvie D’Hondt geeft 
tekst en uitleg.
Bij De Kringloopwinkel is de voertaal op de werkvloer 
het Nederlands. Onze taal zorgt voor verbondenheid en 
vergemakkelijkt de communicatie. Er wordt dan ook op 
toegezien dat er effectief Nederlands gesproken wordt. 
Maar de realiteit is ook dat dit in de huidige context niet 

evident blijkt en de geboekte vooruitgang tijdens het 
werktraject eigenlijk klein, zeg maar onvoldoende is. 

Taalcoach
Deze vaststellingen hebben geleid tot de beslissing om 
een vacature te lanceren voor taalcoach. Het wordt haar 
of zijn opdracht om met een beperkte groep van een 
10-tal medewerkers intensief in te zetten op het gebruik 
van het Nederlands op de werkvloer. “In het centraal 
magazijn in Heule richten we een soort mini-Kringloop-
winkel in, een vorm van een artificieel trainings- 
centrum waar de medewerkers een intensief taalbad krij-
gen. De bedoeling is ook een methodiek te ontwikkelen 
waarbij we de vooruitgang kunnen meten, zodat we 
weten op welke manier we het meeste resultaat halen.”

 
 
 
 
 
 
 

Sylvie is ervan overtuigd dat het opkrikken van het 
niveau van het Nederlands positieve effecten zal 
hebben. En dat deze niet alleen in de professionele 
context van de medewerkers merkbaar zullen zijn. 
Het taalbad heeft ook een hefboomfunctie daarbuiten. 
“Buiten De Kringloopwinkel zal een betere kennis van het 
Nederlands de algemene integratie bevorderen.”

Opstart
Het project werd in 2019 door een interne werkgroep 
uitgewerkt. De groep liet zich inspireren door de 
onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), 
vandaar de naam OKAN@work. Het idee werd ook 
afgetoetst bij een aantal externe partners. 

2020 wordt het opstartjaar. “De bedoeling is inderdaad 
om nu te starten en al de eerste effecten van de aanpak 
te meten. In de loop van het jaar gaan we ook op zoek 
naar externe partners om de taalcoaching in de toekomst 
mee te financieren, zodat het project uitgebreid kan 
worden.”

dossier

‘Buiten De Kringloopwinkel zal 
een betere kennis van het 
Nederlands de algemene 
integratie bevorderen.’
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Gemeente Avelgem 
investeert in duurzame 
toekomst voor 
De Kringloopwinkel
“We geloven in De Kringloopwinkel. 
Het is een succesverhaal op alle vlak.”
Christine Debeurme, 
Adjunct-algemeen directeur van de 
gemeente Avelgem laat er geen twijfel 
over bestaan. Het zijn zeker ook geen loze 
woorden, want in 2019 besliste 
de gemeente tot de aankoop van het pand  
waarin de winkel is gevestigd. Meteen 
werd het fundament gelegd voor een 
duurzame toekomst van 
De Kringloopwinkel in de Schelde- 
gemeente. 
 

 
Eventjes terugspoelen: de gemeente Avelgem 
geloofde in 2004 al in de meerwaarde van 
De Kringloopwinkel op haar grondgebied. 
Niet alleen omwille van het aanbod in de winkel, 
ook vanwege de sociale tewerkstelling die 
De Kringloopwinkel creëert. “Bij de opstart in 
2004 hadden wij de noodzaak aan laag- 
drempelige jobs voor mensen die niet terecht 
konden in het open arbeidscircuit. 
Daarom hebben we toen al een overeenkomst 
gesloten waarbij de gemeente een werkings- 
subsidie toekende aan De Kringloopwinkel. 

In ruil kwam er permanente tewerkstelling voor 
een 6-tal personen in het kader van artikel 60.”

Doorstroming
Het was voor het OCMW een mooie kans om 
er mensen werkervaring te laten opdoen en op 
te leiden. Christine Debeurme: “Het is ook een 
succesverhaal gebleken, want we zijn er tijdens 
de voorbije jaren in geslaagd om mensen zonder 
enige werkervaring te laten doorstromen naar de 
arbeidsmarkt.”

Deel van het winkelaanbod
Toch bleek de toekomst van De Kringloopwinkel 
in Avelgem onzeker. Toen de eigenaar van het 
pand van De Kringloopwinkel besliste tot de 
verkoop ervan, was dit niet bepaald goed nieuws,  
ook niet voor de gemeente. Daar waren ver-
schillende redenen voor. “De Kringloopwinkel is 
dankzij zijn goede ligging ook deel geworden van 
het commercieel centrum en het winkelaanbod 
in Avelgem. Ik merk dat het bezoek groeit en 
stel vast dat er ook klanten komen van over de 
taalgrens. De gemeente wilde dus mee helpen 
zoeken naar een oplossing om de toekomst van 
De Kringloopwinkel te vrijwaren.”

Aankoop pand
De gemeente Avelgem was bereid om het pand 
inclusief de woning van de vroegere eigenaar 
aan te kopen, zodat De Kringloopwinkel er als 
huurder kan blijven. Ook enkele andere activitei-
ten kunnen in het gebouw terecht. “Zo ontstaat 
meteen ook de mogelijkheid voor uitbreiding van 
zowel het aanbod in de winkel als van de activi-
teiten.”

Duurzaamheid
Deze beslissing is meteen een investering in 
sociale tewerkstelling. “Wij geloven als gemeente 
in dit duurzame initiatief. De tewerkstelling voor 
kwetsbare groepen is voor ons heel belangrijk. 
En onze kwetsbare inwoners kunnen er, al dan 
niet via het OCMW, terecht voor spullen die ze 
broodnodig hebben.”

Adjunct-algemeen directeur Christine Debeurme bij het pand dat de 
gemeente Avelgem aankocht.
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“Ik voelde me ook 
helemaal aanvaard 
door mijn collega’s.”



werk maakt verschil

“Collega’s van Mobiel 
zijn als familie voor 
mij”
Een monument, een pionier, 
het zijn maar een paar aliassen voor 
Robert Itoko Lilenga. Toepasselijk zijn ze 
zeker, want Robert werkte twintig jaar lang 
met hart en ziel voor de vzw Mobiel. 
Een periode waarop Robert, nu hij met 
pensioen is, met veel dankbaarheid 
terugblikt. “De collega’s van Mobiel, dat is 
familie voor mij”, klinkt het welgemeend, 
emotioneel zelfs.
Flashback: in 1993 kwam Robert van Congo naar 
België, twee jaar later arriveerde hij in Kortrijk. 
In 1999 stelde Rik Desmet, van OCMW Kortrijk, hem 
voor om mee na te denken over hoe de verhuur 
van fietsen de Kortrijkse mobiliteit duurzamer kon 
maken. “Hij vroeg me ook om voorstellen te 
formuleren over hoe de allochtone gemeenschap 
beter geholpen kon worden in de zoektocht naar 
een job”, vertelt Robert. 

Menselijk contact
De oefening resulteerde in de vzw Mobiel, waarin 
Robert aanvankelijk een zitje in de Raad van 
Bestuur had. Dat was niet meteen zijn ding, hij 
voelde zich comfortabeler op de werkvloer. Dat 
leidde tot een fraaie carrière. Als werknemer van 
het Kortrijkse OCMW werd Robert gedetacheerd 
als administratief medewerker bij Mobiel. Later zat 
hij een tijdlang aan de balie, daarna was Robert 
verantwoordelijk voor de Mobiel winkel op de 
Veemarkt. “Toen dat project werd stopgezet, werd 
ik de vaste contactpersoon voor fietsverhuur aan 
de studenten. Dat deed ik heel graag, ik hield van 
het contact met de mensen.” 

Taal opent deuren
Robert benadrukt dat zijn kennis van het Neder-
lands voor hem essentieel is. “Taal opent de 
deuren”, weet hij. “Als ik niet zo goed Nederlands 
kende, zou het me nooit gelukt zijn om die job te 
doen. 
 
 
 
 

Ik heb dat ook ervaren als ik baliewerk deed: 
dialect begreep ik te weinig en dat bemoeilijkte 
de zaken.”

Rolmodel
Robert heeft altijd zijn job met hart en ziel 
gedaan en was er zich ook van bewust dat hij 
een rolmodel was bij Mobiel. “Ik toonde als 
zwarte Afrikaan dat Mobiel een omgeving was 
waar iedereen welkom is. “Ik voelde me ook 
helemaal aanvaard door mijn collega’s.”

Fantastisch souvenir
En dat is niet veranderd sinds Robert met 
pensioen is. Bij Mobiel is niemand hem 
vergeten en hij hen evenmin. In die mate zelfs 
dat het weerzien hem emotioneel maakt. 
“Ja, ik mis de ambiance en het contact met de 
collega’s. We waren een enthousiaste familie, 
ze vormen een fantastisch souvenir aan mijn 
tijd bij Mobiel. Ik heb ook het geluk gehad dat ik 
goede ‘chefs’ had. Ik ben hen enorm dankbaar.” 

Ook de studenten zijn Robert niet vergeten. 
“Ik vind het tof dat studenten me nog herken-
nen”, straalt hij.

Ambassadeur
Ook na zijn pensioen blijft hij een ambassadeur 
van Mobiel en de fiets, getuige daarvan zijn 
elektrische fiets. “Vroeger reed ik altijd met de 
fiets naar het werk. Fietsen is een plezier voor 
mij, een passie zelfs. En je hoeft je geen zorgen 
te maken over het zoeken naar een parkeer-
plaats en er helemaal ook niet voor te betalen.”

NIEUWE KANSEN,

DA’s nooit passé
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#Kitch&Co
Het Mekka van de Wansmaak bevond zich eind 
augustus op het terrein naast De Lang Munte in 
Kortrijk. Onder de bezoekers van Kamping Kitsch 
ook veel klanten van De Kringloopwinkel, die op 
zoek waren naar de meest opzichtige kledij en 
gadgets. Zij werden op hun wenken bediend in de 
vestiging in Kortrijk, waar ze alles vonden om aan 
de dresscode van het festival te voldoen.

#ladiesnight
Verdienen de dames het niet om eens extra 
verwend te worden? De vraag stellen is ze beant-
woorden. Daarom werd in de vestiging van 
Wevelgem van De Kringloopwinkel op 21 juni 
een exclusieve Ladies Night georganiseerd. De 
aanwezige dames – hoofdzakelijk vaste klanten – 
konden rustig kiezen uit de collectie duurdere 
kleren en lederwaren en kregen hierbij profes-
sioneel advies van een styliste. Aan verwennerij 
ontbrak het evenmin: glaasje cava, maquillage, 
manicure… kortom een echte topavond! 

#18plus
In de marge – of eigenlijk achter de coulissen – 
van de Kitch&Co afdeling van de Kringloopwinkel 
werd een pikant initiatief genomen: een 18+ beurs 
waarop de meest pittige items van de collectie 
te koop werden aangeboden. Een beetje aange-
brand en vooral succesvol.

acties

#Knoflook, een snuifje cultuur in 
Deltagroep

Op 7 en 8 september waren de ruimtes van 
Deltagroep een van de gastlocaties voor de 20ste 
editie van kunstroute KNOFlook.
Dit cultureel evenement vindt jaarlijks plaats 
in de rand van de lokale Tinekesfeesten. Voor 
Deltagroep een uitgelezen gelegenheid om de 
plaatselijke gemeenschap te ondersteunen met 
infrastructuur. Onder andere de sculpturen van 
José Vermeersch kwamen heel mooi tot hun recht 
in onze gebouwen.
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job open
arbeidsmarkt

IN 2019 UIT 2019
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271727

182

41 28 32

EIND 2019

6

werknemers

101TOTAAL:

Jaaroverzicht 2019
Werk maakt verschil 
Onze medewerkers maatschappelijk en professioneel helpen participeren en het sociaal weefsel versterken, 
dat is een belangrijke  missie van Deltagroep en zijn vzw’s. Voor onze medewerkers maakt werk namelijk het 
verschil.  

In deze context beperken we ons niet tot de momentopname van de tewerkstelling op 31 december 2019. 
Wel geven we een beeld van het totale aantal medewerkers dat in de loop van 2019 was tewerkgesteld of 
begeleid: dit waren er in totaal 513 voor de drie organisaties, een stuk meer dan in het verleden.  De gemiddelde 
duur van een begeleidingstraject van mensen die via het OCMW bij ons werken, daalt reeds een paar jaar. Dit is 
het gevolg van de gewijzigde regelgeving die in 2017 van kracht werd. Medewerkers moeten hierdoor op meerdere 
werkvloeren actief zijn tijdens hun traject, en gaan dus sneller naar een andere werkplek.

Instroom van 205 personen 

In het kader van maatwerk, lokale diensteneconomie (LDE) en werkervaring startten we het voorbije jaar met 
308 personen. Gedurende het jaar noteerden we een instroom van 205 personen. Er stroomden 16 personen 
door naar de open arbeidsmarkt. De anderen vervolgden elders hun tijdelijk traject of vielen terug op een 
uitkering (werkloosheid, ziekte of pensioen). We sloten het jaar af met 331 arbeidskrachten maatwerk en werker-
varing of 23 meer dan eind 2018. 

De totale tewerkstelling in de 3 vzw’s, inbegrepen omkadering en reguliere jobs, bedroeg  op het einde van het 
jaar 432 personen. 

DELTAGROEP

Maatwerk en werkervaring voor 513 personen

Omkadering en reguliere jobs
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DE KRINGLOOPWINKEL

Groei aan beide zijden van de ketting
De groei die De Kringloopwinkel in 2019 realiseerde, situeert zich aan beide zijden van de ketting van onze activiteit. 
De investering van einde 2018 in de capaciteitsverhoging door de nieuwe sorteerinstallatie voor textiel rendeert 
duidelijk.

Globaal kende de inzameling in 2019 een mooie groei van +7%, ondanks de daling van de afroep in zowel volume 
(-8%)  als aantal adressen (-5,5%). Textiel steeg het meest (+17,5%), met een spectaculaire toename van de inzamel-
ing via de recyclageparken (+42%). Ook de extra 15 straatcontainers in de regio IMOG droegen zeker bij tot de groei 
van dit product (+12,5%). ‘Vrije tijd/doe-het-zelf’ (+11%) en ‘huisraad en curiosa’ (+5%) deden het eveneens goed. 
Meubelen (-11%) werden zowel minder opgehaald als gebracht.

Aan het andere eind van onze activiteitsketting stegen zowel het hergebruik (+7,5%) als de omzet door verkoop 
(+11,4%) via de winkels. Bijna 386.00 klanten vonden de weg naar De Kringloopwinkel of +8% tegenover 2018. 
Dat is de op één na sterkste toename sinds 2011. Onze klanten waren vooral tuk op textiel (+20%), kleingoed (+9,5%) en 
diversen (+15%). Elektro (-44%) daalde als gevolg van een mindere atelieractiviteit.

Ten slotte stellen we een duidelijke samenhang vast tussen inzameling en verkoop. De grotere verwerkings- 
capaciteit dankzij de nieuwe sorteerinstallatie voor textiel werpt duidelijk zijn vruchten af: we konden de grotere inzamel-
ing volledig verwerken en omzetten in winkelverkoop. Tegelijk is de ergonomie enorm verbeterd: gedaan met het 
tillen en gooien van zakken kledij.

 

 

Tewerkstelling stijgt
We evolueerden van 290 medewerkers einde 2018 naar 299 een jaar later. Voor de arbeidskrachten in het kader van 
maatwerk of een werkervaringstraject was er een groei met 17 tot 241, met gedurende het jaar een instroom van 181 
medewerkers. 15 van hen stroomden door naar de open arbeidsmarkt.

PERSONEN PER WERKVORM (31/12) 

17 

31 

95 

23 17 98 WERKNEMERS VZW 

LEERWERKNEMERS OCMW  (+2) 

ARBEIDSZORG (+6) 

BRUGPROJECT e.a. (+0) 

werkvloerbegeleiding 
 

beleid, staf, sociale dienst 

 medewerkers maatwerk 

PERSONEN +3% (31/12) 

290 

299 

2018 

2019 

18 

andere functies 
 

2019 

INZAMELING IN TON +7% 

4.845 TON 
 

ingezameld per productgroep 2018 - 2019

inzameling in ton

Bestemming ingezamelde goederen

HUISHOUDELIJKE 
ARTIKELEN 

KLEDIJ & 
TEXTIEL 

VRIJE TIJD 
EN OVERIGE 

 

MEUBELEN 
 

6%

27%

23%

7%

ELEKTRO

37%
STRAAT- 
CONTAINERS 22%

RECYCLAGE- 
PARKEN 

10%

4%
GEBRACHT 

 1%
HUIS AAN HUIS 

 OP AFROEP 0,5% 
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Gemeente 
 
 

Woonplaats 
medewerkers 

Sociale 
korting (1) 

Materiële 
hulpverlening (2) 

aantal 
afhalingen 
op afroep 

 

ANZEGEM 

AVELGEM 

DEERLIJK 

HARELBEKE 

KORTRIJK 

KRUISHOUTEM

KUURNE 

MENEN 

SPIERE-HELKIJN 

WAREGEM 

WERVIK 

WEVELGEM 

WIELSBEKE 

ZWEVEGEM 

ANDERE 

TOTAAL 2019 

TOTAAL 2018 

3 

10 

5 

17 

86 

0 

14 

64 

1 

19 

9 

37 

5 

10 

19 

299 

290 

 

74 

551 

548 

1.832 

8.192 

 

579 

3.248 

14 

741 

818 

1.126 

33 

399 

 

18.153 

21.928 

2 

32 

8 

52 

299 

0 

13 

90 

1 

29 

23 

33 

1 

15 

0 

598 

731 

 

 

 

 

4.751 

 

 

7 

 

675 

 

764 

 

202 

 

6.398 

4.263 

 

 

 

 

115 

 

 

1 

 

20 

 

23 

 

9 

 

168 

175 

288 

202 

234 

612 

1.799 

110 

268 

632 

18 

786 

319 

708 

155 

505 

 

6.636 

7.071 

bedrag € klanten bedrag € klanten

(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 

  
   

Cijfers per gemeente

stijging/daling 
aantal afhalingen 

op afroep tov 2018 
 

-4,32%

3,59%

-2,09%

-6,28%

-8,54%

-9,09%

-3,60%

-5,81%

-33,33%

-7,31%

-5,06%

2,16%

-6,63%

-0,79% 

 

 

ingezameld per productgroep 2018 - 2019

inzameling in ton

Bestemming ingezamelde goederen

Bestemming ingezamelde goederen

ANDERE 

TEXTIEL 
(recyclage & 
extern hergebruik) 
 

RESTAFVAL 
 
 

HOUT 
(recyclage & 

energierecuperatie) 
 

METAAL & 
ELEKTRO 

(recyclage) 
 

14%

50%

37%

5%

7%

12%

26%

12%

OMZET EXCL BTW +11,4%

2018 

2019 

3,78 MILJOEN 

4,21 MILJOEN 

omzet 2019 productgroepen

HUISRAAD & 
DECORATIE 

KLEDIJ & 
TEXTIEL 
 

VRIJE TIJD 
EN OVERIGE 
 

MEUBELEN 
 

ELEKTRO

44%

13%

2%

17%

24%

HERGEBRUIK 
VERKOOP 

KRINGLOOPWINKELS RECYCLAGE & 
EXTERN HERGEBRUIK

5.54 kg per inwoner
1.752 TON in totaal 

2019 

HERGEBRUIK +7,5%
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constructief

constructief

CONSTRUCTIEF

OMZET EXCL BTW +4%

2018 

2019 

1,40 MILJOEN 

1,46 MILJOEN 

constructief

PERSONEN +10% (31/12)

87 

96 

2018 

2019 

andere functies 

 

beleid, staf, sociale dienst 

werkvloerbegeleiding medewerker maatwerk 

PERSONEN PER WERKVORM  

ARBEIDSZORG (+2) 

LEERWERKNEMERS OCMW (+0) 

WERKNEMERS VZW 8 14 2 51 

De omzet van Constructief steeg met 4% tot 1,455 miljoen euro incl. BTW. Positief nieuws na de daling tijdens 2018, maar we 
halen nog niet opnieuw het niveau van 2017. Hout realiseerde een omzetgroei van 31.000 euro, vooral te danken aan de 
activiteiten schrijnwerk en interieur. De isolatiewerken bleven op hetzelfde niveau.

De diverse activiteiten (waaronder reiniging en logistieke hulp) deden het minder goed met een daling van 10.500 euro.

De afdeling groen noteerde een hogere omzet van 36.500 euro. Een paar voorbeelden van de activiteiten: voor de stad 
Kortrijk stonden onze ploegen in voor het ecovriendelijke onderhoud van 10 begraafplaatsen, in de gemeente Lede-
gem van 3 begraafplaatsen. Team Groen beheerde ook natuurgebieden in Kortrijk (16,3 ha), Harelbeke, Deerlijk, Kuurne, 
Anzegem en Roeselare. We evolueerden van 87 medewerkers einde 2018 naar 96 een jaar later. Voor de arbeidskrachten 
in het kader van maatwerk of een werkervaringstraject was er een groei van 7 tot 72, met gedurende het jaar een instroom 
van 21 medewerkers. Daarvan stroomde er 1 door naar de open arbeidsmarkt.

constructief

46,5% 51,5%

2%

3 

18 

HOUTGROEN

OVERIGE

MOBIEL
mobiel

ANDERE

VERHUUR 
FIETSEN 

 

VERKOOP 
PRESTATIES 
 

32%

36%

VERKOOP 
FIETSEN EN 

ACCESSOIRES 

8%

24%

mobiel

PERSONEN -14% (31/12)

43

37

2018 

2019 

De omzet steeg met 10%, 
hoofdzakelijk het gevolg van 
de veel betere verkoop van 
fietsen en accessoires (+25%). 
Zeker de verkoop van fietsen 
die uit de verhuur kwamen, 
deed het bijzonder goed. Het 
aantal fietsen in lease steeg 
naar 320, met een trend naar 
e-bikes en buitenmaatse for-
maten.

De verkoop van dienstverle- 
ning daalde met 10%, vooral 
door het wegvallen van de 
gepresteerde uren voor fiets- 
parkeren (in opdracht van Par-
ko). 

De inkomsten uit cursussen 
stegen met 29%. Het aantal 
deelnemers aan de rijlessen 
verdubbelde bijna naar 136.
Mee het gevolg van het web-
portaal waar de cursisten zich 
online kunnen registreren.

De totale tewerkstelling daalde 
tot 37. 
 

mobiel

3

18

PERSONEN PER WERKVORM (31/12)  

VRIJWILLIGERS (-1) 

medewerkers maatwerk en LDE 

werkvloerbegeleiding 

beleid, staf, sociale dienst 
andere 

WERKNEMERS VZW 4 9 3

mobiel

OMZET EXCL BTW +10,8%

2018 

2019 

1,11 MILJOEN 

1,23 MILJOEN 
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Het Charter is een hulpinstrument om duurzaam 
ondernemen concreet vorm te geven en te wer-
ken aan continue verbetering van de prestaties 
op milieu, sociaal en economisch vlak.
De bedrijven die het ondertekenen engageren 
zich om een actieplan te realiseren rond tien 
thema’s. Deze dragen bij tot de realisatie van de 

zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties. Deze doelstellingen hebben 
onder andere te maken met de strijd tegen 
armoede en ongelijkheid, het streven naar
gendergelijkeid en betaalbare en duurzame ener-
gie en het verzekeren van duurzame consumptie 
en productie.

Duurzame inspanningen 
opnieuw bekroond met 
Voka charter
“Onze producten en diensten dragen bij tot een duurzame omgang met onze 
natuurlijke bronnen en onze leefomgeving.” Een citaat uit de missie van Deltagroep. 
En we voegen de daad bij het woord, want vorig jaar verkreeg De Kringloopwinkel 
voor de tweede maal het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) 
West-Vlaanderen. Iets om fier op te zijn.

‘Onze producten en diensten 
dragen bij tot een duurzame
omgang met onze natuurlijke
bronnen en onze leefomgeving.’

Audit
Alle ondernemingen 
die het Charter ambiëren, 
moeten minstens 10 acties 
kiezen op verschillende 
domeinen. 
Je krijgt het charter ook 
niet cadeau: tijdens een 
strenge audit worden de 
acties geëvalueerd, om te 
zien of ze inderdaad bij-
dragen tot de doelstelling 
van het charter. Je moet 
ook sowieso aan basis-

vereisten voldoen, bijvoorbeeld op vlak van 
welzijn en preventie, of milieuwetgeving. 
Dat het behalen van het duurzaamheidslabel 
inspanningen vergt, blijkt uit het feit dat 
De Kringloopwinkel een van de slechts 36 
bedrijven is die het verkreeg. 

Van zonnepanelen tot passé
In de zomer van 2019 startten we met de 
nieuwe acties voor het label van 2020. Op het 
vlak van duurzame energie was de uitgebreide 
installatie van zonnepanelen op het dak van de 
gebouwen in Heule ongetwijfeld de blikvanger. 
De Empty Shop was dit voor het grote publiek 
zeker ook. Het principe van de Empty Shop 
was dat er eerst via diverse kanalen kwaliteits-
kledij ingezameld werd om er dan vervolgens 
in De Warmste Week shoppers op los te laten 
in het museum Texture in Kortrijk, ten voordele 
van Refu-Interim. 
Nog enkele initiatieven zijn de taalcoaching op 
de werkvloer en de nieuwe campagne ‘Nieuw 
is zo passé’. Veel meer over beide projecten 
lees je elders in dit D-Magazine.

Op het dak van de gebouwen van Deltagroep 
in Heule liggen 700 zonnepanelen, goed voor 
een jaarlijkse productie groene stroom van 
240.000 kWh.
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Luchttafels
De opdeelzaag krijgt alleen al omwille van de om-
vang een prominente plaats in het atelier van de 
houtafdeling van Constructief. “De panelen liggen 
op luchttafels, die vlot en veilig zaagwerk mogelijk 
maken”, verduidelijkt coördinator Frank Windels. 
“Er is geen contact mogelijk met de zaagbladen 
zelf. Alleen het verplaatsen van de panelen van de 
ene naar de andere werkzone, vergt een manuele 
tussenkomst.”  Er komt veel minder hef- en tilwerk 
bij kijken, goed voor de rug en een stuk efficiënter.

 
 

Duurzaam
Dankzij de automatisering, vermijdt de machine 
zoveel mogelijk afval. “De machine maakt een 
berekening die elk paneel zo optimaal mogelijk 
benut”, weet Frank. Dat ondersteunt dus de duur-
zame manier van werken Constructief. 

Perfecte lijmvoeg
Andere investeringen gebeurden onder andere in 
een vlakschaafmachine en een nieuwe machine 
voor de verlijming van de kantafwerking. “Die ver-
mijdt lijmresten en zorgt voor een perfecte afsluit-
ing van de randen met de decoratieve plaatbekle-
ding, wat de afwerking alleen maar ten goede 
komt. Ook dat is een verbetering in kwaliteit.”

Nieuw machinepark 
garandeert optimale 
kwaliteit
Sneller, beter, veiliger. Dat zijn samen- 
gevat de grootste voordelen van de 
investeringen in het machinepark van 
de afdeling Hout van Constructief. 
Pronkstuk is de nieuwe opdeelzaag.

Recupereren om te decoreren
In de circulaire gedachte is weggooien de laatste optie. 
Deze filosofie indachtig zocht en vond onze houtafdel-
ing samen met 3 studenten van Howest een manier om 
recuperatiehout van afgedankte kringloopmeubelen 
een decoratief karakter te geven. Zij creëerden deze 
mooie wanddecoratie uit leemplaten. De wandbekle-
ding heeft meteen ook een geluidsdempend effect. 
Dubbele winst dus.

Van meubel tot bestekbakje
Het hoeft niet altijd spectaculair of groot te zijn. 
Soms levert de synergie tussen De Kringloopwinkel 
en Constructief kleine maar fijne resultaten op. 
Kijk maar naar deze bakjes voor drankflessen of bestek. 
Deze laatste sieren de tafels van de eetruimte van 
Deltagroep in Heule. Ze zijn vervaardigd uit hout van 
meubelen die De Kringloopwinkel inzamelde, maar 
niet meer verkocht konden worden. Ideaal voor de 
magische handen van onze Houtmijn-medewerkers.

De luchttafels van de nieuwe opdeelzaag maken veilig en efficiënt zaag- 
werk mogelijk.
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“Hier mag ik 
echt mijn ding doen”
Plezier en voldoening vinden 
in je job, we weten allemaal 
hoe belangrijk dat is. Ook 
voor Steven Willems is dit 
essentieel. En het lukt hem 
wonderwel: bij Team Groen 
van Constructief komt hij 
volledig tot zijn recht. “Ik 
werk graag met machines en 
vind deze job dus plezant”, 
vat hij samen. 
Maar het gaat over meer. 
Steven waardeert ook dat 
hij verantwoordelijkheid en 
mogelijkheden krijgt.

Team Groen breidde vorig jaar zijn 
activiteiten verder uit. Vooral het 
ecologisch maaibeheer van groen-
gebieden nam toe. Dat leidde tot 
de opstart van een 6de ploeg rond 
de jaarwisseling met 2020.

Maar wat betekent dat nu, deel 
uitmaken van Team Groen? Steven 
Willems weet het als geen ander. 
Hij werkt er sinds het najaar van 
2016. “Mijn job houdt in dat ik acht 
maanden moet maaien, van de 
zomer tot de winter. Bij maaibe-
heer moeten we niet alleen maaien, 
ook afvoeren en met een bladbla-
zer werken. Bosmaaien doe ik heel 
graag, ik kan er al mijn agressie in 
kwijt.”

De medewerkers van Team Groen 
beschikken over stevig en kwali-
teitsvol materiaal. Dat vindt Steven 
belangrijk, het geeft hem extra 
voldoening. “Werken met machines 
zoals een bosmaaier, bladblazer en 
kettingzaag vind ik aangenaam. 
Het maakt mijn job echt plezant.”

Verantwoordelijkheid
Maar dit is zeker niet het enige. 
Het gevoel dat hij zich volledig kan 
ontplooien is voor Steven zeker ook 
belangrijk. Dit kadert volledig in de 
waarden van de Deltagroep.
Zo krijgt hij net als zijn collega’s 
autonomie en verantwoordelijkheid. 
“Het gebeurt dat ik in een bepaal-
de zone alleen gelaten wordt en ze 
zeggen: ‘Je weet hoe het werkt, doe 
maar uw ding.’ Dat betekent dus 
ook dat ik moet opletten dat alles 
veilig verloopt, dat ik verantwoorde-
lijkheid moet nemen en erop moet 
toezien dat ik niemand in gevaar 
breng.”

Doorgroeien
Steven krijgt ook kansen om door te 
groeien en zijn vaardigheden voor 
zijn job te ontwikkelen. 
Hij krijgt met andere woorden 
mogelijkheden. “Ik krijg de kans om 
cursussen en opleidingen te volgen. 
Om te werken met zaagmachines 
bijvoorbeeld maar ook in EHBO 
en veel andere zaken.”

Inspraak
Bij Team Groen staan de beste 
stuurlui niet aan wal. De mede-
werkers kunnen zelf aangeven 
hoe ze bepaalde opdrachten het 
beste aanpakken. En dat creëert 
verbondenheid. ”We krijgen zeker 
inspraak. Iedereen heeft zijn visie 
op werk. De ene is misschien beter 
dan de andere. Maar als je zegt dat 
je iets al op een bepaalde manier 
gedaan hebt, mag je dat gerust 
doen. Niemand zegt je ook zomaar 
dat iets ‘niet mag’. Ik mag zeker 
mijn ding doen.”
Dankzij deze aanpak, heeft Steven 
al veel bijgeleerd, zo geeft hij aan. 
“Ja ik heb in een hele korte tijd vrij 
veel geleerd, zeker wat betreft de 
machines. En dat vind ik een groot 
voordeel aan deze job”, besluit hij. 

“Ja ik heb in een hele 
korte tijd vrij veel 

geleerd” 

D-magazine 2020 15                 



Meer ruimte voor 
vernieuwd aanbod
De nieuwste trends in fietsland 
spelen voor dat laatste zeker een rol. 
Door de elektrificatie vind je steeds 
meer fietsen in alle maten en uitvoe-
ringen: speed pedelecs, bakfietsen, 
cargofietsen… ze namen allemaal 
een pak meer plaats in beslag dan 
de dagelijkse stads- of vrijetijdsfiets.
“Het zijn ook types die een klant van 
alle kanten wil bekijken. Dat bete-
kent dat je geen tien fietsen meer 
op een rij kan plaatsen op 2 of 3 
vierkante meter”, weet Gunter. 
“Kortom, we willen onze nieuwe 
ruimte meer als showroom benutten 
voor een beperkter aantal fietsen. 
Wel voor type fietsen waarnaar de 
vraag stijgt, zowel in verkoop als 
voor leasing.”

Snelle service
Mobiel zal in zijn winkel ook ruimte 
voorzien voor service onder de vorm 
van snelle reparaties. Een dienst 
waarmee ze zich willen onderschei-
den. “Meer klanten hebben behoefte 
aan snelle service, zoals het vervan-
gen van een band. Ze zijn bereid 
om ter plaatse te wachten tot die 
herstelling gebeurd is. Dat zal in de 
nieuwe winkel ook mogelijk zijn,  
een hoekje waar we hen een kop 
koffie aanbieden.”

Nieuw winkelconcept 
speelt in op nieuwste 
trends in fietsland

‘Mobiel zal in zijn 
winkel ruimte
voorzien voor service 
onder de vorm van 
snelle reparaties’

Een showroom met de 
nieuwste types fietsen en een 
atelier voor snelle reparaties. 
Dat is wat de nieuwe winkel
van Mobiel in de Minister 
Tacklaan achter het 
Kortrijks station biedt. 
Hiermee wil Mobiel 
optimaal inspelen op de 
klantenverwachtingen en de 
nieuwste trends in fietsland. 
2019 stond dan ook volledig in 
het teken van de uitwerking van 
het concept van de nieuwe 
winkel én van de tijdelijke 
verhuis.

Het voorlopige onderdak was 
gevestigd in de Bloemistenstraat 
om de hoek. Ondertussen begonnen 
in november 2019 de werken aan 
de nieuwe winkel. Het idee hiervoor 
kwam er gedeeltelijk uit praktische 
overwegingen.

“De winkel is eigendom van de vzw 
Mobiel, maar de gebouwen errond 
zijn huurpanden. Mocht de eige-
naar deze ooit willen verkopen, dan 
konden we in de problemen komen 
voor de toegang tot de winkel”, 
verduidelijkt directeur Gunter De 
Baerdemaeker.

“Daarnaast had de tand des tijds 
ook wel vat gekregen op de inrich-
ting van onze vorige winkel. 
De laatste verbouwing dateerde al 
van 2007. We kampten stilaan 
eveneens met ruimtegebrek.” 

Werkbaar werk
Niet onbelangrijk is dat dit soort 
werk beter afgestemd is op de 
competenties van een aantal atelier- 
medewerkers.
“Sleutelen aan elektrische fietsen 
vergt andere kennis, onder andere 
van technologie. Dat is niet voor al 
onze werknemers weggelegd. Hen 
zullen we inschakelen voor de snelle 
en minder complexe reparaties.”

Kenniscentrum
Wat niet wegneemt dat alle kennis 
van nieuwe technologie aanwezig is 
bij Mobiel.
“We organiseren hiervoor opleidin-
gen in samenwerking met de 
fabrikanten. Dit gebeurt zoveel 
mogelijk bij ons. Doelgroepen zijn 
onze eigen mensen en externen. We 
evolueren voor andere partijen 
steeds meer tot kenniscentrum”, 
besluit Gunter.
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De Kringloopwinkel gaat er prat op dat de spullen die 
we verkopen onmiddellijk herbruikbaar en in goede 
staat zijn. Dit betekent geenszins dat alle ander gerief 
dat mensen in hun kelder of op hun zolder hebben 
staan, niet meer kan dienen. 

Herstellen en hergebruiken
Want weggooien is echt de laatste optie. Is direct 
hergebruik niet aan de orde, dan kan het in veel 
gevallen wel door spullen te herstellen of creatief te 
hergebruiken. 
Maar niet iedereen weet hoe je er aan begint. 
Daarom startten De Kringloopwinkel en IMOG vorig jaar 
met RecupHub, een platform dat sensibiliseert rond 
upcycling. Niet alleen door erover te communiceren, 
ook door effectief te tonen en leren hoe het kan. 

Partners
Tijdens een reeks workshops in samenwerking met 
externe partners leer je hoe je de theorie in de praktijk 
omzet: je kan er leren hoe je van een oud kastje opnieuw 
een pareltje maakt, oude bloempotten ‘pimpt’ of een 
eigen ecosysteem maakt. Zo vermijd je niet alleen afval: 
je haalt er voldoening uit en geeft je interieur of tuin dat 
extraatje meer!
RecupHub ondersteunt ook Repair Café’s, met com-
municatie of organisatorisch. Tijdens een Repair Café 
herstellen vrijwilligers een toestel, fiets, meubel, … van 
wie langskomt. De bedoeling is om verspreid in de regio 
regelmatig Repair Café’s te organiseren. 

Hoe kan je de levensduur verlengen van oude 
spullen die niet onmiddellijk herbruikbaar zijn? 
Door ze opnieuw waarde te geven en creatief 
te hergebruiken. Upcycling heet dat. 
RecupHub is het initiatief van De Kringoopwinkel 
en de intercommuncale IMOG die sensibiliseert 
rond dit thema. 

RecupHub helpt 
helpt oude 
spullen opnieuw 
waarde te geven

Hoezo, een lege winkel voor het goede doel? 
Natuurlijk niet. Hoewel, het principe van 
een empty shop is dat mensen hem eerst 
vullen met geschonken kledij om daarna 
de koopjesjagers erin los te laten.  
De Kringloopwinkel en Texture bundelden 
de krachten voor een empty shop ten 
voordele van Refu Interim. 

EEN INITIATIEF VAN DE KRINGLOOPWINKEL EN IMOG 

CMYK

De Warmste Week van Studio Brussel streek net 
voor kerst 2019 neer in Kortrijk. De Kringloopwinkel 
wilde zijn steentje bijdragen met een initiatief waarin 
lokaal hergebruik centraal stond. De keuze viel op de 
organisatie van een empty shop, in samenwerking 
met het textielatelier van het Kortrijkse museum 
Texture. 

Leeg-vol-leeg
Het concept ‘empty shop’ verwijst naar de lege rek-
ken bij de start. Het is de bedoeling dat deze gevuld 
worden met kledij die mensen doneren. 
Geen versleten afdankertjes, wel kleren die om een of 
andere reden in de kleerkast blijven liggen. 
De ‘gevers’ konden deze deponeren in inzamelboxen 
op diverse locaties.
En dan was het kwestie van de lege winkel te vullen. 
Zodat de shoppers er van 18 tot en met 24 december 
hun slag konden slaan. En de winkel op het einde 
opnieuw zo leeg mogelijk was.

Refu Interim
De opbrengst van de Empty Shop ging naar Refu 
Interim, een atypisch uitzendkantoor dat organisa-
ties aanmoedigt om vluchtelingen en asielzoekers in 
te schakelen voor vrijwilligerswerk. Op deze manier 
bevordert Refu Interim voor deze groep de sociale 
integratie en verkleint het de afstand naar de 
arbeidsmarkt. 

 
           voor 
het goede doel
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De Kringloopwinkel
wil met hip imago jong 
publiek bereiken

in de kijker

‘Het imago van 
De Kringloopwinkel 
was toe aan een 
verjongingskuur’

Een verjongingskuur en een groter Billie 
Eilish gehalte. We hebben het over het 
nieuwe imago van De Kringloopwinkel. 
De bedoeling ervan is niet zomaar een hype 
creëren, wel blijvend ook een ruimer 
( jonger) publiek aanspreken en zo de 
verkoop stimuleren. “Nieuw is zo passé” 
werd vorig jaar de nieuwe slogan met 
bijhorende visuals van ‘De Kringloopwinkel 
2.0’. Al maken we voor de nieuwe campagne 
zelf natuurlijk graag een uitzondering. 

Ecologie en duurzaamheid zijn niet om te keren 
maatschappelijke tendensen. Bovendien kan je 
nergens elders dan in De Kringloopwinkel zo goed-
koop tweedehandsspullen kopen. Die sterren staan 
alvast gunstig. 

Toch werd het steeds moeilijker om een nieuw 
publiek aan te spreken dat gemakkelijk de weg naar 
De Kringloopwinkel vond. Zeker de generaties Y 
(18-35 jaar) en Z (<23 jaar) voelden zich te weinig 
aangesproken. “We merkten ook dat we dit publiek 
nog sterker moeten aanspreken”, weet operationeel 
directeur Ellen De Craemer.

Verjongingskuur 
Het werd duidelijk dat het imago van De 
Kringloopwinkel toe was aan een verjongingskuur. 
“We hadden een echte verandering nodig en gingen 
in zee met Focus Advertising om die uit te werken. 
Hun onderzoek bevestigde inderdaad dat de jongste 
generaties zich te weinig aangesproken voelden 
door De Kringloopwinkel, wegens te weinig hip.”

Fans
Het besef was er dat de nieuwe uitstraling niet braaf 
maar wel cool moest worden:  meer Billie Eilish – 
het jonge popfenomeen heeft duidelijk ook een 
duurzame mindset - , minder traditioneel en meer 
durf. “Op die manier zouden we niet alleen een 
ruimer publiek bereiken, maar ook fans krijgen in de 
plaats van klanten”, verduidelijkt Ellen.

Online en offline
Deze visie resulteerde in de lancering van de 
campagne ‘Nieuw is zo passé’. De slogan werd 
gekoppeld aan visuals met een hippe look & feel, 
waarop jonge (mode)bewuste personages de toon 
zetten. “Via onze website en sociale media wordt 
het nieuwe imago nu volop gelanceerd. De winkels 
zelf werden ook al hipper ingericht, met themahoekjes 
en paspoppen.”
“Nieuw is zo passé” wordt in 2020 verder uitgerold, 
online en offline. Het wordt een cool jaar dus.
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