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Op persoonlijk vlak was 2019 voor mij een 
bijzonder jaar. In september mocht ik als  
kersvers directeur aan de slag. Het is een voor
recht om een missie te dienen die mensen met 
verminderde kansen wil  ondersteunen door het 
creëren van waardevolle jobs en iedere dag 
opnieuw vecht tegen ongelijkheid en armoede.
Ik hoop van harte dat we in 2020 onze grote 
maatschappelijke meerwaarde kunnen veranke
ren in een erkenning als maatwerkbedrijf  
(in 2019 werden we maatwerkafdeling). 

Mijn speciale dank gaat uit naar al onze  
medewerkers die iedere dag het beste van  
zichzelf geven en die zorgen voor de bezieling 
van de organisatie! Ook onze schenkers,  
vrijwilligers en klanten wil ik via deze weg  
heel graag in de bloemetjes zetten.  

Ook in 2020 willen we een huis van ver
trouwen zijn waar het aangenaam winkelen  
is en waar onze medewerkers trots zijn op  
hun organisatie: Stroom vzw.

Wim D’hanis-Dick
Directeur Stroom vzw 

Stroom vzw tracht al jaren om  kwalitatieve en 
lokale tewerkstelling te creëren voor  mensen met 
verminderde kansen. 
Door het inzamelen en aanbieden van 
 herbruikbare en kwalitatieve goederen  
tegen een scherpe prijs, willen we ons steentje 
bijdragen aan een meer duurzame samen leving 
en mee armoede bestrijden. 

Hoe we dit probeerden te doen, kan u lezen in 
dit jaarverslag waarin we u een beeld probe
ren geven van onze veelzijdige, kwaliteitsvolle 
en lerende organisatie met haar getalenteerde 
medewerkers die dag dagelijks het beste van 
zichzelf geven! 

Voorwoord 
2019 was alweer een bewogen jaar voor Stroom vzw!
Niet alleen veranderde de naam van onze vzw, maar ook de naam  
van onze directeur. Geert Wille die mee aan de wieg stond van  
Stroom vzw geniet sinds november van een welverdiend pensioen. 
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Iedereen 
aan het werk  
Stroom vzw is een erkend sociaal economiebedrijf dat energie geeft aan uiteenlopende 
 projecten en dat zorgt voor doorstroom van goederen én mensen. De Kringwinkel, Fietserij, 
 Energiesnoeiers, Cimorné, samen zijn ze verenigd in Stroom vzw en hebben ze één gemeen-
schappelijke doel: werk creëren. Werk en opleiding voor wie het moeilijk heeft om een job  
te vinden in het gewone arbeidscircuit. 

Langdurig werklozen die een aantal competenties zijn kwijtgeraakt of mensen met een medische of 
psychische problematiek, allemaal hebben ze behoefte aan specifieke begeleiding op de werkvloer. 
Toegang tot volwaardig werk is voor deze doelgroep een belangrijke voorwaarde om te kunnen deel-
nemen aan de samenleving. Een job betekent immers financiële zekerheid, sociaal contact, waardering 
en integratie. Sociale tewerkstelling is daarom één van de belangrijkste doelstellingen van onze vzw.

Van maatwerkafdeling naar maatwerkbedrijf

In 2019 werd onze aanvraag voor de  opstart 
van een maatwerkafdeling goedgekeurd en 
kregen we een contingent van 5 VTE toegekend. 
Een maatwerkafdeling besteedt aandacht aan 
het tewerkstellen van personen met een arbeids
beperking. Ze werken in een aangepaste werk
omgeving en worden deskundig begeleid.  
4 plaatsen werden gecreëerd in onze afdeling 
textielsortering en één in de Fietserij.

In 2020 streven we naar een 
erkenning als maatwerkbedrijf. 
Maatwerkbedrijven zijn onder
nemingen die de inschakeling 
van doelgroepwerknemers  
als kerntaak hebben.  
De economische activiteiten 
worden daaraan aangepast.  
In een maatwerkbedrijf heeft minstens 65% van de 
werk nemers een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

“Mensen die door een combinatie van sociale en 
psychologische redenen niet aan een job in de 
reguliere arbeidsmarkt geraken kunnen in maat
werkbedrijven terecht. Hun (vroegere) uitkering 
wordt omgezet in een subsidie voor de werk
gever. De rest van hun loonkost wordt gedragen 
door hun bijdrage aan de productie van goede
ren en diensten; vaak goederen en diensten die 
de markt niet of onvoldoende of op enkel op een 

minder duurzame manier kan le
veren.” (Bron: Herwin, koepel van 
sociale circulaire ondernemers)

In onze vzw werken mensen met 
heel uiteen lopende achtergronden 
en nationaliteiten in  verschillende 
statuten. Al deze verschillende 
 vormen van tewerkstelling beogen 

hetzelfde: zorgen dat mensen met beperkte kan
sen op de arbeidsmarkt werk ervaring opdoen. 

Op onze werkvloeren gingen in 2019  
145 personen aan de slag. In totaal het  
equivalent van 119,1 voltijdse medewerkers:  
22.4 VTE  omkadering en 96.7 VTE in het kader 
van  sociale tewerkstelling.

“Wij zetten geen mensen  
aan het werk om textiel te 

sorteren of fietsen te herstellen.
Wij sorteren textiel en herstellen 

fietsen om mensen aan  
het werk te zetten.”

Personeel: aantal personen aan het werk 2019
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Art. 60: het OCMW bezorgt een  
job aan een persoon met als doel deze 
terug in te schakelen in het arbeidsproces  
en in het stelsel van de sociale zekerheid.  

Het OCMW kan deze persoon binnen zijn eigen 
diensten tewerkstellen of op de werkvloer van een 
derde werkgever. In 2019 werkten er in onze  
vzw 37 VTE via art. 60 van diverse OCMW’s 
(Aalst, Ninove, Haaltert, Erpe-Mere, Wetteren, 
Lede, Denderleeuw en Haaltert.

LDE: mensen die door een beperking tijdelijk 
niet in het gewone arbeidscircuit aan de 
slag kunnen, kunnen toelating krijgen om in 
een bedrijf in de Lokale Diensten Economie 

te werken. In samenwerking met de VDAB bieden 
LDE bedrijven lokale werkgelegenheid aan mensen 
die moeilijk hun weg vinden naar de arbeid.  
Na max. 5 jaar tewerkstelling zetten ze de stap 
naar tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit.  
In 2019 werkten in het totaal 22.6 VTE in het 
kader van LDE.

Stages/alternatieve sancties:  
in 2019 werkten 88 mensen via een  
stage op onze werkvloer.   
68 daarvan waren beroepverkennende 

stages. Dit wil zeggen gericht op een kennismaken 
met onze werkvloer voor het invullen van arbeids
plaatsen in het kader van art. 60, vacatures 
maatwerk en LDE. 3 langdurige stages in kader 
van activering en 14 studenten kwamen via school 
voornamelijk DVM, Odissee een aantal uren tot 
zelfs volledige dagen meelopen.  
19 werkstraffen of alternatieve sancties waarvan 
15 volwassen en 4 minderjarigen, goed voor 
1.150 gepresteerde werkuren op onze  
werkvloeren.

SINE: Sociale Inschakelings Economie is 
een vorm van tewerkstelling bedoeld om 
mensen die laaggeschoold en langdurig 
werkloos zijn opnieuw in te schakelen in 

de economie. Werkgevers die SINEwerknemers 
 aanwerven, krijgen een beperkte loonkosttoela
ge en betalen een lagere RSZbijdrage. In 2019 
werkten er 24.73 VTE in het kader van SINE. 

Bij een Bio (BeroepsInlevingsOvereenkomst) 
gaat het niet om een arbeids overeenkomst, 
maar over een opleidingscontract van  max. 
6 maanden. Vaardigheden en competenties 

worden aangeleerd op de werkvloer.  
In 2019 hadden wij 1 VTE in een Biocontract.

Arbeidszorg is een onbetaalde vorm van 
tewerkstelling voor mensen die nood heb
ben aan werk op maat of een zin volle 
tijds besteding, maar die niet (meer) of nog 

(niet) in het betaalde circuit terecht kunnen. In het 
ideale geval vormt arbeidszorg een opstap naar 
betaalde arbeid. In ons arbeidszorgproject waren 
 gemiddeld 29 mensen aan het werk, zij presteer-
den gemiddeld maandelijks 12.402 uren (goed 
voor 6,37 VTE).

Maatwerk richt zich naar personen met een 
arbeidsbeperking. Dat zijn werkzoekenden 
die omwille van persoonsgebonden factoren 

moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Con
creet kan het gaan over mensen met een arbeids
handicap, mensen met een medische, mentale, 
psychische of psychosociale problematiek of lang
durig werklozen die een aantal competenties zijn 
kwijtgeraakt. Zij hebben behoefte aan specifieke 
begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. 
In 2019 zijn 5 maatwerkers aan het werk. 

#fieropmijnjob
Personeel: vormen van tewerkstelling

Carla
  Instructeur De Kringwinkel

“Het is gewoon ontzettend fijn om samen te werken met 
mensen die leren dat mogen werken zoveel belangrijker  
is dan moeten. Hun vertrouwen krijgen en geven,  
hen zien openbloeien tot gelukkige mensen,  
dat geeft mij veel voldoening.”



| 6 | | 7 | 

Lydia
Medewerker Arbeidszorg

“Buitenshuis werken was voor mij tot 
een paar jaar geleden niet mogelijk.  
Ik ben een alleenstaande mama met 
3 kinderen, die elk veel begeleiding 
nodig hadden. Toen ze zelfstandiger 
werden, heb ik in 2017 de stap gezet 
naar een paar uur per dag werken als 
vrijwilliger in de afdeling arbeidszorg 
van  De Kringwinkel. Mijn allereerste 
werkervaring!
Sjaals en juwelen sorteren, schoenen 
poetsen,  speelgoed controleren, dat 
zijn enkele van mijn taken. Zelf draag 
ik geen juwelen maar die sorteren en 
winkelklaar maken, dat doe ik graag. 
Nu ben ik in dienst als maatwerker. Ik 
werk meer uren en in ons team heb ik 
ook meer verantwoordelijkheid gekre-
gen op de werkvloer.”

Yves
   Medewerker Fietserij

“6 jaar geleden ging ik door een 
 moeilijke periode. Via het OCMW 
werd ik voor een job doorverwezen 
naar de Fietserij. Ik had daar nog 
nooit van gehoord maar wilde  
graag iets met mijn handen doen.  
Na een korte stage mocht ik  
beginnen. Ondertussen heb ik  
een contract als SINE. 
Ik doe mijn werk geweldig graag.  
Het is afwisselend, de collega’s  
zijn tof en ik kom onder de mensen. 
Retro koersfietsen opknappen tot  
een fiets op maat van de klant,  
dat vind ik het leukste.”

Persoonlijke  
ontwikkeling  
& doorstroom 
We zetten in op het ontplooien van de competenties van onze werknemers in de meest  
brede zin. Er vallen immers nog steeds onnodig veel laagopgeleide mensen uit de boot. 

We werken met POPs, Persoonlijke Ontwikkelings Plannen. Bedoeling is via een POP iemands 
 arbeidsgerichte competenties zo te ontwikkelen dat de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt  
verkleint en de kans op doorstromen groter is. 

Dit wil zeggen dat werknemers tijdelijk bij ons aan de slag gaan, een job leren (magazijnier, 
 winkelbediende, kwaliteitsmedewerker, ..) met de bedoeling elders een vaste job te vinden. 
Zo schuiven ze door om plaats te maken voor andere laaggeschoolde werkzoekenden. 
Lessen Nederlands tijdens de werkuren moeten de kansen op doorstroom nog verhogen. 

In 2019 stroomden er vanuit art 60, 12 personen uit naar werk, waarvan 3 intern bij Stroom. 
Van de 29 mensen binnen Arbeidszorg stroomden er 7 uit, 4 intern bij Stroom (openstaande  
vacatures LDE en maatwerk) en 3 naar de reguliere arbeidsmarkt. 

6 trajecten werden jammer genoeg stopgezet  wegens te hoge problematiek voor doorstroom.
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Ik heb het moeilijk met het tempo en de verschil
lende criteria waarop gelet moet worden. Gelukkig 
staat Katia me bij met raad en daad en krijg ik al 
snel enkele tips & tricks mee: kijk naar de knopen, 
ritsen en kragen, draai het kledingstuk eens binnen
ste buiten, hoe onderscheid je een namaak desig
nerstuk van een echt, etc. De kledij die op het eerste 
gezicht nog verkoopbaar lijkt, krijgt een strengere 
kwaliteitscontrole door de medewerkers die verder
op werkzaam zijn aan de lopende band. 

Voor de zoveelste maal op een werkvloer van  
een sociaal economiebedrijf valt het me op  
hoeveel vakkennis en nauwgezetheid alle  
medewerkers tonen.

Wat ook meteen opvalt, of beter gezegd wat 
 schandalig is, is hoe textiel voor vele mensen een 
product van wegwerpconsumptie is. Binnen de kort
ste keren hebben we een mand vol met gloednieu
we kledij, dikwijls nog in de verpakking of met het 
prijskaartje er nog aan. We kunnen alleen maar blij 
zijn dat deze kledingstukken via De Kringwinkels 
toch nog een tweede leven krijgen. En dat twee
de leven zit ingenieus in elkaar: er wordt gekeken 
naar de huidige modetrends, naar het publiek van 
elke specifieke winkel en er bestaat een doordacht 
systeem om ook binnen de verschillende winkels de 
kledij te laten ‘doorstromen’. 

Ik proef van de verschillende logistieke taken die 
komen kijken bij dit hele proces. Zo help ik bij het 
stapelen van de inkomende paletten, waarbij ik dui
delijke instructies krijg van Farhad. Na zoveel jaar 
zijn de rollen omgekeerd en volg ik nauwgezet de 
richtlijnen op van deze Afghaanse exstudent van 
me. En dat doet hij zeer goed en in klare taal! Ook 
de massale toevloed aan schoenen wordt goed be
heerd en ik word ingeschakeld bij het ‘paren’ van al 
dit schoeisel. De schoenen op de foto zijn nog maar 
het topje van de ijsberg die bestaat uit tientallen 
bananendozen, wachtende op het juiste seizoen.
Voor ik het goed en wel besef, gaat de bel en zit 
mijn halve dag er al op. Iedereen kleedt zich om en 
er wordt ook nog gecheckt of er geen extra kleding
stukken mee naar huis zouden verdwijnen. 

Ik kan alleen maar concluderen dat De Kringwin-
kels een ongelooflijk belangrijke rol spelen in de 
kringloop van textiel en in het opwaarderen van 
mensen met talenten. 

Op deze manier is een tweede leven voor  textiel 
ook een tweede kans voor heel wat mensen.  
Gelukkig krijgen De Kringwinkels in onze regio ook 
de komende jaren de kans om deze waardevolle 
werking verder te zetten!”

Johannes is medewerker bij de stad Aalst en bestuurs
secretaris bij de dienst Werk en Sociale Economie.  
Hij is drijvende kracht achter ‘HANDEL Samen en 
Sociaal’, een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
tussen Aalst, Haaltert, Ninove, Denderleeuw, ErpeMere 
en Lede. 

 Meedraaien 
achter de 
schermen

Om echt kennis te maken met de sociale economiebedrij-
ven in de ruime regio van Aalst kwam Johannes Rumbaut 
een dag meedraaien in ons textielsorteercentrum. Katia, 
Hashmatulah en Farhad namen hem onder hun vleugels.

“Voor mijn vijfde inleefstage word ik verwacht in het textielsorteercen
trum van De Kringwinkel Stroom op het industrieterrein van Erembode
gem waar instructeur Sonja me warm onthaalt. Ik kom meteen enkele 
lachende gezichten tegen uit mijn periode als lesgever NT2 bij Leer
punt, wat me altijd plezier doet! Ik kreeg al eens een rondleiding in 
het centrum dus wil ik liefst zo snel mogelijk aan de slag. Ik krijg een 
plaatsje aan het begin van de letterlijke en figuurlijke textielketen, waar 
de ervaren en sympathieke Katia me onder haar hoede neemt. 

Het textiel komt in plastic zakken binnen en de eerste persoon – in dit 
geval Hashmatullah – zorgt al voor de eerste schifting nog voor het 
textiel op de lopende band verzeilt. Heel wat mensen hebben namelijk 
nog steeds moeite met de definitie van “textiel”. Zo worden er boeken, 
speelgoed, (defecte) elektronica, tot zelfs afval en frituurolie geweerd 
en apart gerecycleerd. Onwaarschijnlijk wat er allemaal in de textiel
containers terecht komt en niets te maken heeft met textiel. 

Alles wat wel in aanmerking komt, belandt op de lopende band waar 
Katia en ik voor de eerste echte triage zorgen: kapot, afgedragen of 
vuil textiel wordt meteen apart verzameld en als lompen gebundeld. 
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Duurzame helden
SDGs of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn 17 doelstellingen, wereldwijd gepromoot 
omdat ze bijdragen aan domeinen die van cruciaal belang zijn voor mens en planeet. 
Ook Vlaanderen moedigt gemeenten aan om deze SDG’s te integreren in de lokale beleidsplannen.  
Tijdens de ‘Week van de duurzame gemeente’ in september 2019 werd Stroom vzw, samen met 7 andere 
projecten, door de stad Aalst uitgeroepen tot ‘duurzame held’. En, al zeggen we het zelf, terecht.  
De hele werking van Stroom vzw draait rond circulaire economie en sociale tewerkstelling, dagelijks dragen 
we bij aan een groot aantal doelstellingen. Verantwoorde consumptie, eerlijk werk, geen armoede,  
betaalbare energie ... om er maar een paar te noemen.

Op deze doelstellingen willen we de komende jaren verder inzetten: 

• competenties ontwikkelen via aangepaste opleidingen bij onze medewerkers
• afvalstromen gedreven sorteren om een maximum aan hergebruik mogelijk te maken
• stimuleren van fietsgebruik bij onze eigen medewerkers
• inzetten op milieuvriendelijk transport via de fietskoerier, cargofietsen en fietsenmaker aan huis
• aankopen in het wagenpark vervangen door elektrische wagens
• duurzame renovatie van het Cimornégebouw
• een nieuwe winkelruimte in Aalst realiseren met veel aandacht voor groen, duurzaamheid en 

 circulaire economie. Een project dat perfect zou aansluiten bij het concept van De Kaaien in Aalst
• Energiesnoeiers nog intensiever laten samenwerken met het OCMW van Aalst en met vzw BEA, 

het stedelijk energiebedrijf van de stad Aalst om een specifieke doelgroep te bereiken
• duurzame partnerschappen zoals het Repair Café verder uitbouwen
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De Kringwinkel
inzameling in cijfers
% ingezamelde goederen 2019 / gemeente  

De verhouding tussen de verschillende gemeenten in ons inzamelgebied blijft in 2019 quasi gelijk 
aan deze van 2018. Dit is logisch aangezien er geen nieuw winkel/brengerspunt is bijgekomen.

Oosterzele

Sint-Lievens-Houtem

Lede

Aalst

Erpe-Mere

Andere
Haaltert

Affligem

% ingezamelde goederen / inzamelkanaal 2019

48,94%

2,00%

28,49%

11,68%

8,88%

Textielcontainers

Textiel huis aan huis

Gebracht

Gratis ophaling

Inboedelservice

53,08%

2,36%

7,63%

10,66%

2,27%

11,62%

6,10%6,28%

Textielcontainers

Textielcontainers blijven ook in 2019 onze be
langrijkste bron voor het inzamelen van textiel.  
Met de opbrengst van de textielverkoop creëren 
we lokale sociale tewerkstelling en ondersteunen 
we, in samenwerking met OCMW’s, mensen  
met financiële problemen. 

In 2019 hebben we in totaal 168 containers, 
geplaatst in overleg met de respectievelijke  
gemeentebesturen. In 2020 moeten we dit aantal 
sterk verminderen en terugbrengen naar 85.  
Reden is dat intercommunale ILvA besluit om  
de wildgroei aan containers tegen te gaan en  
het inzamelen van textiel door onbekende organi
saties te stoppen. Via een openbare concessie  
wordt textielinzameling uiteindelijk gegund aan 
De Kringwinkel en aan één private partner. 
Er werd gekozen voor 40% voorbehouden voor 
sociale economie, 60% voor private sector ondanks 
onze expliciete vraag naar een evenwichtigere ver
deling en erkenning voor de lokale tewerkstelling. 

Concreet betekent dit dat enkel deze concessie
houders het recht op textielinzameling hebben in  
het werkingsgebied van ILvA. Ook inzamelingen 
door serviceclubs of scholen zijn niet langer 
mogelijk. Enkel de containers die ook het IlvAlo
go dragen zijn nog toegelaten. Alle andere zijn 
illegaal geplaatst en zullen verwijderd worden, 
zowel van openbaar als van privéterrein.

De regels rond wat wel/niet in de containers 
mag, zijn vastgelegd door OVAM met als doel 
de fractie textiel in het restafval te reduceren. In 
de containers en tijdens de inzameling aan huis, 
mag daarom naast draagbaar ook versleten tex
tiel worden aangeboden, zolang het proper is. 
Ook beddengoed, schoenen en speelgoedknuf
fels zijn welkom. Nog steeds geldt de regel dat 
je alles in zakken aanbiedt. Matrassen, tapijten, 
zetelkussens, nat of besmeurd textiel en ander 
afval zijn niet welkom.

Anders inzamelen

Ondanks de toekenning dienen ook wij de helft van onze containers te verwijderen. Dit zal in 2020 
uiteraard zijn impact hebben op het aantal kilo’s ingezameld textiel. Om het aanbod in de winkels, onze 
inkomsten en de tewerkstelling niet in gevaar te brengen, dienen we in 2020 alternatieve vormen van 
inzameling te ontwikkelen. Inzamelen op afroep met de fietskoerier is één piste die we alvast overwe
gen. Ook de huisaanhuisinzameling van textiel zal een belangrijke rol spelen. 

Jaarlijks krijgt elke inwoner in ons werkingsgebied minstens éénmaal een flyer en een oranje plastiek zak 
in zijn brievenbus. In 2019 besluiten we dat het niet langer te rijmen valt met onze doelstellingen als duur
zame organisatie om plastiek zakken uit te delen. Voortaan bedelen we enkel een flyer die kan gekleefd 
op een zak of doos naar keuze.  
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Ingezamelde goederen 
per productgroep / 2019

Huisraad
150.959,04 kg

Meubelen
345.728,08 kg

Textiel
907.032,07 kg

AEEA
165.987,10 kg

Fietsen/vervoer
14.222,05 kg

Boeken/muziek/multimedia
113.163,06 kg

Gastoestellen/overig
4.682 kg

Vrijetijd/doe-het-zelf
64.948,26 kg

ingezamelde kilo’s / jaar

Inboedelservice,  
de all-in formule

De inboedelservice werkte in 2019 voor het eerst meer 
dan 100 inboedels af! Opvallend is dat de inzameling 
van herbruikbare goederen via dit kanaal (8,88%) 
steeds dichter in de buurt komt van de gratis ophaling 
aan huis (11,68%). Het concept en de professionele 
aanpak slaan duidelijk aan. Klanten krijgen een  
totaalservice aangeboden wat deze dienstverlening  
erg aantrekkelijk maakt. 

In tegenstelling tot het op afspraak ophalen van goederen aan 
huis, is de inboedelservice niet gratis. Het leegmaken van een 
woning vergt immers veel mankracht en heel wat administra
tieve voorbereiding. Aanvragen voor het privatiseren van de 
openbare weg, het huren van meubellift en/of afvalcontainer, 
het demonteren van meubels, het inpakken van goederen,  
dat gebeurt allemaal door de inboedelploeg. 

Elke klant krijgt op voorhand een duidelijke offerte waarin alle 
kosten zijn opgenomen. Aangezien in deze offerte rekening 
wordt gehouden met de verkoopwaarde van de inboedel, 
speelt ook dit in het voordeel van de klant zijn portemonnee.

Met een nieuwe folder en een goede service blijven we  
inzetten op deze extra dienstverlening die werk verleent aan  
4 voltijdse medewerkers in het kader van Lokale Diensten
economie. Instructeur Tim leerde de kneepjes van het vak bij 
Rudy, die eind september welverdiend met pensioen ging.

WONING  
LEEGMAKEN?

Onze inboedelservice 
zorgt voor alles!

Stroom

100% tevreden klanten 

“Dankjewel aan het team van de inboedelservice 
die vorige week het appartement van mijn 

oma kwam leegmaken. Van begin tot einde zeer 
goede service: vooraf duidelijke afspraken,  

gemotiveerd team, harde werkers en bovenal: 
heel vriendelijke en lieve mensen. Top!” 

Marleen H.

“Opruiming van appartement ... supergoed  
werk geleverd, vriendelijke mensen,  

heel proper gewerkt, snel en voor een  
goeie prijs! Bedankt dat jullie dit doen!!  

Zeker aan te raden.” 

Nancy V.
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Winkels
Nieuwe winkelbeleving in Lede 

In 2018 werkten we een campagne uit met als doel
stelling ook het jongere publiek te bereiken in onze 
winkels, specifiek voor kledij. We pasten ons textiel
sorteerproces aan, organiseerden een fotocampag
ne op de social media met lokale influencers én we 
maakten een plan om onze winkels opnieuw in te rich
ten. Na de metamorfose in de Vrijheidsstraat werd in 
2019 de winkel in Lede onder handen genomen.

Er werd opnieuw veel aandacht besteed aan de be-
leving van de klant. Op een originele manier wer
den ingezamelde tweedehandsgoederen gebruikt 
als interieurelement. Zo hopen we onze klanten te 
verleiden en te inspireren. Een uitgekiende kleuren
combinatie in combinatie met industriële elementen 
zorgt voor een warm en gezellig interieur.

Het aanbod textiel werd gevoelig uitgebreid. Voor
aan de winkel werd een corner of ‘shop in the shop’ 
gecreëerd waar we kledij en accessoires presenteren 
die een jonger publiek aantrekken.

Na een sluiting van 14 dagen heropende de winkel 
succesvol op 14 december. Het effect was meteen 
merkbaar in een stijging van het klantenaantal. Heel 
veel nieuwe gezichten, waaronder veel jongeren, vin
den ondertussen de weg naar de winkel in Lede.

Niet onbelangrijk: elke winkelherinrichting geeft ook 
een onwaarschijnlijke boost aan de medewerkers. De 
vele positieve reacties van de klanten, de fierheid om 
in een coole, eigentijdse omgeving te werken, maakt 
dat ze zich erg betrokken voelen bij ‘hun’  winkel.

Tweedehands in de kijker

Onze inspanningen om tweedehandstextiel in de kij
ker te zetten, online en in onze etalages, gaan niet 
onopgemerkt voorbij. We krijgen in maart het aan
bod om kledij en accessoires te tonen op de catwalk 
van de Connectie. De Connectie is een samenwer
king tussen een aantal Aalsterse handelszaken die 
inzetten op duurzaam en lokaal kopen. Jaarlijks lokt 
hun modeshow honderden kijklustigen. Voor het eerst 
staat in 2019 dus tweedehands op de rode loper! 
Voor De Kringwinkel een mooie kans om een ruime-
re doelgroep aan te spreken en een unieke ervaring 
voor onze jeugdige modellen en trotse medewerkers! 

Als kers op de taart publiceert de Standaard foto’s 
van onze online campagne paginagroot bij een 
 artikel over de populariteit van tweedehandskledij 
bij jongeren. Missie geslaagd!

Trend gespot!

Steeds meer mensen ervaren dat minder spullen hebben 
en consuminderen rust in hun hoofd brengt. Ontspullen 
is zo één van de trends die steeds meer opmars maakte 
in 2019. Wie het moeilijk vindt om afstand te doen 
van zijn spullen en orde te brengen in de te volle (kleer)
kast, kan zelfs beroep doen op een opruimcoach. 
Alle herbruikbare spullen verdwijnen uiteraard niet in 
de vuilnisbak maar verhuizen naar De Kringwinkel.

Tijdens de Dag van de Gever in mei beloonden we 
daarom onze brengers met een motiverende work-
shop van opruimcoach Nele Colle, de ‘Marie Condo’ 
van de lage landen.
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Dag van De Kringwinkel #fieropmijnjob

Dat we op de Dag van De Kringwinkel in oktober 
uitzonderlijke spullen kunnen aanbieden, maakt 
niet alleen onze klanten maar ook onze mede
werkers blij. Het bevestigt dat veel gulle gevers 
onze werking belangrijk vinden. Een jaarlijkse 
‘feestdag’ voor De Kringwinkel waarop we extra 
fier zijn op onze job.

Kringwinkel: aantal klanten

Verzorgde winkels, vriendelijke medewerkers, een 
uitgebreid aanbod en doordachte communicatie 
resulteerden opnieuw in een mooie stijging van 
het klantenaantal voor de winkels in Aalst en 
SintLievensHoutem. Het effect van de vernieu
wing eind december 2019 in de winkel in Lede 
zal zich ongetwijfeld in 2020 laten voelen.

Aantal klanten per Kringwinkel
2018 2019

Tragel 65.643 69.307
Vrijheidstraat 40.403 44.372

Lede 28.344 28.304
S-L.Houtem. 27.380 33.036

Kilomeet: shoppen per kilo en per meter

De Kilomeet blijft verder groeien.  
In 2019 kregen 65.209 kilo goederen een  derde 
leven dankzij deze outlet van De Kring winkel. 
Daarvan was 88.15% textiel, 7.94% huisraad, 
3.45% speelgoed en 0.46% meubelen. 
Goederen die geen koper vinden in De Kring
winkel of die een kleine beschadiging hebben, 
redden we zo van de afvalberg. Het lokaal 
aanbieden van spullen aan zeer lage prijzen  
(€ 2 voor een kilo kledij) maakt bovendien dat 
we een heel specifieke doelgroep bereiken.

Kilomeet: 
aantal klanten 2018

Kilomeet: 
aantal klanten 2019

26.875 28.623

verkochte kg 2017 51.676 kg
verkochte kg 2018 57.976 kg
verkochte kg 2019 65.209 kg

Basisgoederen voor iedereen

Een degelijke zetel, een bed, een tafel... het zijn basisgoederen waarop elk individu of gezin recht heeft. 
Daarom werken we samen met OCMW’s van verschillende gemeentes. Wanneer gezinnen steun  
aanvragen, krijgen zij bij aankoop van meubelen en kledij een reductie van 40%. In totaal maakten 219 
gezinnen hiervan gebruik en kende onze vzw een reductie toe voor een totaal bedrag van € 6.695.

Hulpvragen OCMW’s 2019

Aanvragen Bedrag
Aalst 105 € 4.900
Lede 14 € 279

Affligem 0 € 0
Erpe-Mere 22 € 561
Haaltert 3 € 137

S-L.Houtem 74 € 818
Oosterzele 0 € 0

TOTAAL 218 € 6.695
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De Fietserij,  
rijden op stroom
Koning auto moet steeds meer de baan ruimen voor de fiets en dat merken we ook bij de Fietserij. 
Steeds meer mensen kiezen om woon-school-werk verplaatsingen op een milieuvriendelijke manier  
te maken. Vaak sneller en alvast beter voor je conditie.

Bedrijven zijn steeds meer geïnteresseerd om 
fietsen te kopen of te leasen voor hun personeel.  
Zo startten we in 2019 een samenwerking met 
SOLVA en het O.L.Vziekenhuis in Aalst.  
Personeelsleden konden een keuze maken uit  
een specifiek aanbod fietsen waarbij de Fietserij 
ook zorgt voor het onderhoud. Ook heel wat 
particulieren sluiten een individueel leasecontract.

In 2019 zagen we vooral een spectaculaire 
 stijging in de verkoop van elektrische fietsen. 
Vanaf 2020 willen we ook inzetten op het  
merk Ellio, een vooruitstrevende elektrische fiets 
die bovendien wordt gemonteerd door de  
sociale economiebedrijven in België.  
Ook een speedbikeversie mogelijk.

Bij de verkoop van nieuwe fietsen kiezen  
we bewust voor Belgische merken.  
Op deze manier ondersteunen we fietsmerken 
van eigen bodem en kunnen we een goede 
service aanbieden aan onze klanten.  
In ons gamma vind je ondermeer Ahooga  
(modular bikes en plooifietsen, ook elektrisch), 
Oxford (ebikes en speed pedelecs), Achielle 
(retro stadsfietsen, bakfietsen, elektrische fietsen), 
Jaegher (koersfietsen).
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Tweedehandsfietsen (en -onderdelen) blijven  
populair. Meer dan 500 stuks werden hersteld  
en verkocht in de Fietserij en De Kringwinkel 
samen. Het betreft weesfietsen, opgehaald  
bij verschillende gemeenten, of tweewielers  
binnengebracht via De Kringwinkel. 

Ook particulieren zijn welkom om bij de  
Fietserij elk type fiets en merk te laten herstellen.  
Dankzij extra investeringen in ons atelier konden 
meer medewerkers tegelijk herstellingen uitvoeren 
waardoor we het groeiend aantal klanten konden 
bedienen. 

De specialiteit blijft oude fietsen pimpen  
tot echte pareltjes. Dit maatwerk wordt echt  
gesmaakt door de klanten en is een leuke  
uitdagende taak voor onze techniekers.

Onze fietskoerierdienst kon in 2019 rekenen op 
een aantal vaste klanten om dagelijks leveringen 
te doen in Aalst en Groot Aalst. De leveringen zijn 
zeer divers gaande van bloemen, vis, schoenen, 
kledij, medische onderdelen, soep, groenten, 
ontbijtboxen tot postpakketjes en cadeautjes.  
We investeerden in een aanhangkar van Carlo 
cargo engineering om grote volumes of uitzonderlij
ke pakketten in één keer te leveren. Zo leveren we 
nu wekelijks bij een bedrijf 100 liter soep in één rit.
Het fietskoerierproject werd ook geselecteerd 
voor de Green Deal rond duurzame stedelijke 
 logistiek van de Vlaamse regering. We waren 
best fier om aanwezig te zijn op een netwerk
event met andere geselecteerden zoals Colruyt 
Group, DHL en Torfs!

Het fietspunt aan het station in Aalst wordt nog 
steeds bemand door werknemers van de Fietserij. 
In opdracht van de NMBS houden we de fietsen
stalling proper en sporen we zwerffietsen op. In 
het fietspunt kan je ook je fiets laten herstellen 
volgens het thuiskomprincipe. Medewerkers 
van het fietspunt worden ook ingeschakeld om 
het  onderhoud te voorzien van de deelfietsen 
voor blue bike, Mobit en de poolfietsen van de 
 Aalsterse stadsdiensten.

| 23 | 
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Cimorné,  
een sterk merk
In 2019 werd een bouwtechnisch comité op-
gericht en een coördinator aangesteld om de 
 verdere plannen omtrent Cimorné uit te werken  
en op te volgen. In samenwerking met Kaai 
Architecten werd het volledige gebouw onder 
de loep genomen met de bedoeling om alle 
verdiepingen van dit waardevol industrieel pand 
aan te passen naar hedendaagse normen en zo 
aantrekkelijke ruimtes te creëren voor nieuwe 
huurders. Het streven naar een evenwicht tussen 
het behoud van erfgoed, bouwkundige verplich
tingen en het vooropgestelde budget mag gerust 
uitdagend genoemd! Een nieuw plan dat voldoet 
aan alle veiligheidsaspecten werd goedgekeurd 
maar de geplande investeringen werden met een 
jaartje uitgesteld. In 2020 zal er volop verbouwd 
worden zodat het gebouw in 2021 een nieuwe 
start kan maken.

Cimorné, volgens Knack Weekend dé hipster hub 
in Aalst, is ondertussen uitgegroeid tot een sterk 
merk, vooral dankzij de bedrijven en onderne
mers die er deel van uitmaken. De Fietserij, onze 
eigen fietsenafdeling is zonder meer de motor 
van het gebouw maar ook Drift (alternatieve 
plantenshop), De Bevoorrading (koffie en lunch
bar), StepbyStep (kapper/barbier), Volja tattoo, 
Wave agency (marketing bedrijf) en Fitspot 
9300 dragen bij aan een dynamische mix. 

Maar er is nog meer. Het karaktervolle gebouw 
en de houten wielerbinnenpiste werden in 2019 
meerdere keren als decor gebruikt door filmploe-
gen en fotografen van kledingmerken tot wie-
lerploegen. Events, bedrijfs- en familiefeesten, 
muziek voorstellingen, het gebeurt er allemaal.  

Tijdens de Warmste Week van StuBru is er jaar
lijks een benefietactie ‘De 24uren van Cimorné’ 
ten  voordele van verschillende goede doelen.  
In 2019 haalden we opnieuw een mooi be-
drag van € 33.136 op voor vzw Shelter en de 
zelfmoordlijn. Niemand minder dan Goedele 
Wachters kwam het startschot geven door  
enkele rondjes op de wielerpiste te rijden.



| 26 | | 26 | 

Energiesnoeiers, 
meer voor minder
In 2019 werden er uitsluitend energiescans uitgevoerd bij gezinnen die behoren tot een spe-
cifieke doelgroep. Plaatselijke OCMW’s laten ons weten op welke adressen de energiesnoei-
ers kunnen langs gaan, bijvoorbeeld bij gezinnen waar een abnormaal hoog verbruik werd 
vastgesteld van elektriciteit, water of gas. Onze snoeiers bekijken ter plaatse wat de oor-
zaak is. In de meeste gevallen kunnen ze het probleem detecteren en zelf oplossen, indien 
niet worden de mensen doorverwezen.

Door een goede samenwerking met Fluvius 
 bereiken we ook veel gezinnen die beschikken 
over een budgetmeter of beschermde klanten. 
Onze Energiesnoeiers geven vooral advies  
over hoe energie kan bespaard worden in de 
woning aan de hand van heel eenvoudige tips.  
Er wordt ook een spaarpakket geplaatst  
waarvan de LEDlampen het populairst zijn.

Op uitnodiging van gemeentebesturen voeren  
de Energiesnoeiers jaarlijks bandenspannings-
acties uit. Autobanden worden gecontroleerd  
en gecorrigeerd waardoor de wagens zuiniger 
en veiliger rijden. Niet onbelangrijk: hierdoor 
stoten ze ook minder CO2 uit. Dergelijke acties 
werden in 2019 uitgevoerd in Haaltert, Hamme, 
De Pinte en Sint-Lievens-Houtem.

Eind 2019 stroomde binnen het team één van 
de snoeiers door naar de functie van instructeur 
waardoor we een nieuwe werknemer konden 
aanwerven. In 2020 is het de bedoeling dat 
een aantal werknemers vanuit dit LDE-statuut 
doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit. 
Hiervoor zal een intensieve begeleiding worden 
opgestart.

Aantal energiescans

2017 2018 2019
Aalst 456 307 273

Lede 4 35 35

Haaltert 17 31 57

Oosterzele 0 22 53

Wichelen 9 71 37

Laarne 8 6 45

Erpe-Mere 93 142 39

Sint-Lievens-Houtem 20 23 22

Denderleeuw 2 0 0

Totaal/jaar 609 637 561
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1/7 - 30/9 KOTFIETSEN
Kotfietsen aan bodemprijzen in Aalst, Lede en Sint-
Lievens- Houtem. Wil je je fiets perfect op orde? Ga dan 
langs bij onze vakmannen in de Fietserij. www.fietserij.be

-TIP- Elektro, textiel of juwelen stuk ? Ga naar  
het REPAIR CAFE voor advies of gratis herstel.  
Data en info op www.dekringwinkelstroom.be.

26/9 HALLOWEENDECORATIE
Met ons aanbod maak je het thuis griezelig gezellig. 

3/10 DAG VAN DE KLANT
Een lekkere attentie en 10% korting op al je aankopen. 
Moeten we het nog zeggen? Wie kringt, die wint! 

17/10 DAG VAN DE KRINGWINKEL
Een echte feestdag! We verrassen je met een speciaal 
aanbod en in elke winkel valt iets te beleven. Wat en 
waar vind je op www.dekringwinkelstroom.be.

2/11 - 7/11 BOEKENWEEK
Waarom inkom betalen voor een boekenbeurs? Bij ons 
kan je gratis snuffelen in een heel uitgebreid aanbod en 
je vondsten neem je voor een miniprijs mee naar huis.

21/11 KERSTBEURS 
Stijlvol feesten zonder je bankrekening te plunderen, 
dat kan. Laat je verrassen door het uitgebreid  
aanbod feestkledij en kerstversiering.

-TIP- INBOEDELSERVICE Wist je dat wij op 
aanvraag huizen leeg maken? Vraag vrijblijvend een 
offerte. Scherpe prijzen en professionele aanpak.

 - Tragel 5, 9300 Aalst (meubelen en huisraad) 
 - Vrijheidstraat 27, 9300 Aalst (kleding) 
 - Hoogstraat 7, 9300 Lede 
 - Marktplein 62, 9300 Sint-Lievens-Houtem
Openingsuren: Aalst ma-za 10u-17u30  
Lede & Sint-Lievens-Houtem di-za 10u-17u30

GRATIS ophaling + INBOEDELSERVICE: 053 78 61 73 
www.dekringwinkelstroom.be 
info@dekringwinkelstroom.be 
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18/1 START CARNAVALVERKOOP
Op zoek naar een velle frak, ongepaste attributen of 
foute kledij? Eén adres: Vrijheidstraat 27 Oilsjt.

-TIP- Passeer eens in DE KILOMEET (1 meistraat 13, 
Aalst). In deze outlet van De Kringwinkel koop je kle dij, 
boeken en huisraad per kilo. www.dekilomeet.be

14/3 RETRODAG 
Het moment om in Aalst op jacht te gaan naar vintage 
uit de jaren ’50-’80. Tragel 5 (meubelen, huisraad, 
speelgoed) en Vrijheidstraat 27 (textiel en accessoires). 

VANAF 2/5 2-MAANDELIJKSE RETROVERKOOP 
meubelen, huisraad en deco: 2/5 in Lede | 4/7 in 
Sint-Lievens-Houtem | 5/9 in Aalst | 7/11 in Lede
Check ons aanbod op fb.com/dekringwinkelstroom

14/3 PAASVERSIERING
De paashaas heeft niet alleen versiering maar ook eitjes 
in onze winkels gelegd. Vind jij een Kringwinkelei?  
Dan krijg je aan de kassa 10% korting op je aankoop. 

2/4 LATE NIGHT SHOPPING @Aalst
(Vrijheidstraat 27) Van 18u tot 20u30 verwennen we 
dames én heren met véél (merk)kledij, stylingtips,  
extra’s en een lekker drankje. Laat jullie verrassen ... 

11/4 BLOEMPOTTEN & TUINMEUBELEN
Jouw planten in een tweedehandsbloempot, dat is pas 
echt goed voor het milieu! Te veel planten? Breng ze 
naar De Kringwinkel en geef ze een tweede leven.

-TIP- Iets ‘nieuws’ nodig voor je huis, keuken of tuin? 
Ga eerst eens langs in jouw KRINGWINKEL. Van  
tuin kabouter tot bestek, je vindt er meer dan je denkt.

30/4 LATE NIGHT SHOPPING @Lede
(Hoogstraat 7) Niet te missen avond voor dames 
én heren. Tussen 18u en 20u30 genieten jullie van 
stylingtips, verwennerijen, een drankje en veel (merk)kledij. 

2-9/5 WEEK VAN DE GEVER
Geven maakt gelukkig, geven aan De Kringwinkel 
maakt extra gelukkig. Je zorgt namelijk voor jobs op 
maat én een beter milieu. Deze week bedanken we  
jou met een leuke attentie. 

28/5 LATE NIGHT SHOPPING @St-Lievens-Houtem
(Marktplein 62) We rollen de rode loper uit voor 
dames én heren! Extra veel (merk)kledij, een lekker 
drankje en leuke verrassingen. Vanaf 18u tot 20u30. 
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