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Voorwoord
De teerling is geworpen! We worden een Collectief Maatwerkbedrijf
vanaf 1 januari 2023.

Een erkenning als Collectief Maatwerkbedrijf is
voor Stroom vzw de oplossing om haar activiteiten verder duurzaam te kunnen ontwikkelen.
Bovendien krijgen onze medewerkers een
arbeidsstatuut dat hen meer tewerkstellingszekerheid geeft.
De economie draait op volle toeren maar niet
iedereen kan hiervan een graantje meepikken.
Voor velen onder ons wegen de recente prijsstijgingen zeer zwaar door. Een maandelijks
inkomen is dan ook een minimum vereiste om
financieel het hoofd boven water te houden.
We blijven pleiten voor meer sociale tewerkstelling, voor een verhoging van de toegekende
contingenten en voor een betere toeleiding naar
sociale tewerkstelling vanuit VDAB, GTB en
OCMW’s.
Creativiteit gekoppeld aan gezond ondernemerschap blijft voor ons als organisatie en haar
management een belangrijke doelstelling. Het is
in vele gevallen een spreidstand om het sociale en
het economische met elkaar in balans te houden.

We blijven in de toekomst zoeken naar uitbreiding van bestaande activiteiten of inzetten op
nieuwe businessmodellen. Dat onze huisvesting
dit momenteel deels tegenhoudt is een belangrijke focus voor de nabije toekomst. We hopen
dit jaar belangrijke stappen te zetten in zowel
ons dossier van de Cimorné als in het ontwarren
van de knoop van de Tragel-site. We houden
jullie zeker op de hoogte.
Op 1 december 2022 bestaat Stroom vzw 30
jaar. 30 jaar van sociale tewerkstelling in Aalst
en omstreken betekent ook meer dan 1000
trajecten van doorstroming vanuit een job in een
sociaal economie project naar een job in het
reguliere circuit. Dagelijks werken wij aan het
versterken van de competenties van onze medewerkers om hen klaar te maken voor een volgende
stap in hun leven. Onze maatschappelijke rol
mag en kan niet onderschat worden.

Francis Mertens

Directeur Stroom vzw
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Wij zoeken
iedereen
#inclusiefwerken

Kelly
Tijdelijke
werkervaring
via het OCMW
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Eentje om in te kaderen Dit is Kelly. In de sorteerafdeling controleert zij de gezelschapspelletjes, prijst
ze boeken en glazen. “Ik doe dat graag en kom elke
dag met veel goesting werken. Vooral de sfeer onder
de collega’s is heel goed. Dat is tof. Via het OCMW
ben ik gestart met werken bij De Kringwinkel Stroom.
Eerst deeltijds, ondertussen voltijds. Ik heb mijn middelbare school niet kunnen afmaken. Wanneer mijn
contract hier stopt in 2023, dan ben ik van plan om
via de VDAB een opleiding te volgen om zo toch mijn
diploma secundair te behalen.”

Iemand die geen kansen krijgt ergens anders,
iemand die de taal niet kent of iemand die niet
meekan met de straffe productie-eisen, … Wij
zoeken letterlijk iedereen.

medewerkers weer zelfvertrouwen, eigenwaarde
en toekomstperspectief.

De omgekeerde vacature, gelanceerd door
Herwin, koepel van sociale circulaire ondernemers

Een job geeft structuur en trots in je leven en
daarom is het zo belangrijk dat we blijven investeren in de sociale economie. De begeleiding die
we voorzien op de werkvloer, de expertise om
een context aan te passen waar iedereen zich
goed voelt, dat is waar sociale ondernemingen
het verschil maken.

Wie had gedacht dat we in de nasleep van een
globale pandemie recordcijfers aan werkloosheid
zouden zien, zal grote ogen getrokken hebben.
Integendeel, de arbeidsmarkt staat in brand. Er
zijn te veel vacatures voor te weinig mensen of
te weinig ‘geschikte’ mensen.
Ondanks de dalende werkloosheid is er een
grote groep die niet (meteen) aan de slag kan op
de reguliere arbeidsmarkt. Deze doelgroep kan
wél aan de slag in een sociaal-economie bedrijf
zoals De Kringwinkel of de Fietserij. Concreet
kan het gaan over mensen met een arbeidshandicap, met medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek of langdurig werklozen.

Blijven investeren in sociale economie

“Veel mensen die vandaag niet werken, die willen echt wel werken, maar kunnen gewoon niet
voldoen aan de hoge rendementsverwachtingen
van onze arbeidsmarkt. Geef hun een steuntje
op het werk, eerder dan een toelage om niet te
werken. Of tenminste de keuze.”
- Gorik, beleidsmedewerker sociaal ondernemen
HERW!N, de koepel van De Kringwinkels

Een job geeft zin
Het is niet omdat je het even wat moeilijker hebt
in je leven of omdat je een beperking hebt, dat
je geen recht meer hebt op een job. Stroom vzw
wil haar medewerkers zoveel mogelijk zin, structuur, identiteit en een plaats in de maatschappij
verschaffen. Mensen hebben nood aan ontwikkeling en ontplooiing.
Bij de begeleiding gaan we uit van de sterktes
en behoeften van de medewerkers en werken we
aan werkattitudes. Door de sociale contacten,
de werkstructuur en hoger inkomen krijgen de
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Op onze
werkvloer:
verschillende vormen
van sociale tewerkstelling
Personeel: vormen van tewerkstelling
Maatwerk: richt zich naar werkzoekenden
die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Concreet gaat het over mensen met
een arbeidshandicap, een bepaalde medische of
psychische problematiek of ook langdurig werklozen die een aantal competenties zijn kwijtgeraakt.
Zij hebben behoefte aan specifieke begeleiding
en ondersteuning op de werkvloer.
In 2021 zijn 8 maatwerkers aan het werk.

Danny
Activeren
na lange
werkloosheid
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“Dat er hier niet veel zijn met een gestreken
hemd onder hun fleece? Ongeacht wat ik doe, ik
zie er graag verzorgd uit. Dat vind ik belangrijk.
Ik heb 20 jaar voor ILvA gewerkt. Rondrijden met
de bulldozer op het stort. Tot het stort gesloten
werd in 2009. Ik ben dan meer dan 10 jaar
thuis gebleven, ondertussen gezorgd voor mijn
moeder die ziek was. Tot de VDAB mij contacteerde dat ik opnieuw aan de slag moest. Ik werk
nu in arbeidszorg. 5 dagen per week, telkens in
de voormiddag en dat is haalbaar. Huisraad die
binnenkomt via inboedels of via de winkels, die
sorteer en controleer ik.”

LDE: in samenwerking met de VDAB bieden
LDE bedrijven lokale werkgelegenheid aan
mensen die door een beperking tijdelijk
niet in het gewone arbeidscircuit aan de
slag kunnen. Na maximum vijf jaar zetten ze dan
de stap naar tewerkstelling in de gewone arbeidsmarkt.
In 2021 werken in het totaal 26 personen
in het kader van LDE.

Arbeidszorg: is een onbetaalde vorm van
tewerkstelling voor mensen die nood hebben aan een zinvolle tijdsbesteding, 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 2021 zijn in ons arbeidszorgproject gemiddeld 11 mensen aan het werk.

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 SINE-werknemers
aanwerven, krijgen een beperkte loonkosttoelage
en betalen een lagere RSZ-bijdrage.
In 2021 werken er 27 personen
in het kader van SINE.

Art. 60: het OCMW is hier de werkgever.
De bedoeling is om personen via een job
terug in te schakelen in het arbeidsproces
en meteen ook in het stelsel van de sociale zekerheid. Het OCMW kan de persoon in
kwestie binnen haar eigen diensten tewerkstellen
of op de werkvloer van een derde werkgever
(Kringwinkel, Fietserij).
In 2021 werken 40 medewerkers
in een art. 60 contract.

Stages/alternatieve sancties: In 2021
werken 57 mensen via beroepsverkennende stages in het kader van opstart art
60 en maatwerk en 7 sociale schoolstages. Alternatieve sancties (taakstraf als alternatief
voor een boete) 15 dossiers die goed waren
voor 930 uren gepresteerde werkstraf.

Personeel: aantal personen aan het werk 2021
Maatwerk

8

6,12 VTE

Arbeidzorg

11

4,8 VTE

Omkadering
LDE

25

22,3 VTE

26

24,63 VTE

40

Art. 60
SINE

Doorstroom intern en extern
28 medewerkers zijn uitgestroomd in de
verschillende statuten ( art 60, Arbeidszorg … )
waarvan 14 naar werk. 7 intern bij Stroom vzw
en 8 naar het NEC. 50% dus wat toch mooi
resultaat is. 4 volgen een opleiding.

De werkstraf werkt
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat daders
met een werkstraf 47% minder vaak recidiveren
of hervallen dan kort gestrafte gedetineerden.
Verder blijkt ook dat 3 op 4 van de werkgestraften zijn of haar werkstraf positief afrondt.
Het betekent dat de werkstraf een zinvolle en
werkende straf is. Voor sommige werkgestraften
is het een eerste of vernieuwde kennismaking
met een job. (Bron: Agentschap Justitie en
Handhaving)
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35 VTE

27

25,93 VTE

Aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling
Veel sectoren hebben moeilijkheden om de juiste
werknemers te vinden. We zijn ervan overtuigd
dat sociale tewerkstelling een oplossing kan
bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt. Er
vallen nog steeds onnodig veel laagopgeleide
mensen uit de boot.
Met de ervaring die ze bij ons opdoen, zijn
ze klaar om door te stromen naar de reguliere
arbeidsmarkt. Ze leren een job als magazijnier,
winkelbediende, kwaliteitsmedewerker, .. en
schuiven na een bepaalde tijd door om plaats
te maken voor andere laaggeschoolde werkzoekenden. Ook is er ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling bijvoorbeeld door het volgen
van lessen Nederlands of andere opleidingen
tijdens de werkuren.

Fahed
Fahed vluchtte in 2016 voor de oorlog in Syrië. In België
volgde hij zo snel mogelijk een opleiding Nederlands bij
het CVO en een integratiecursus. Via het OCMW van
Aalst startte hij als art 60 in maart 2018 bij de Fietserij.
Meteen zijn eerste job in België!

Inzetten op
doorstroom

“Dat was moeilijk want alles was nieuw maar na 3 maanden
ging het al veel vlotter. Eerst mocht ik tweedehandsfietsen uit
mekaar halen en alle herbruikbare onderdelen apart houden.
Daarna leerde ik het onderhoud van de huurfietsen en vervolgens mocht ik meehelpen aan herstellingen. Mijn instructeur of
mijn collega’s met veel ervaring toonden hoe het moest.
Ik doe het werk graag. Het is interessant met af en toe een
uitdaging zoals bijvoorbeeld de elektrische fietsen, dat heb
ik graag.
Mijn leven is nu in België, ik heb de Belgische nationaliteit.
Recent heb ik een appartement kunnen huren dankzij referentie
van Tom, mijn werkverantwoordelijke, naar de huisbaas toe.
Mijn contract loopt teneinde bij de Fietserij. Door mijn
ervaring hier heb ik al een nieuwe job met vast contract bij
DOTT. Ik zal daar kleine herstellingen doen van de steps en
batterijen. Eerst alleen maar daarna in team. Ik ben blij dat
ik in Aalst kan blijven.”
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Koen

Opleiding tijdens
de werkuren

Lydia
Maatschappelijk assistent OCMW Aalst
Lydia zorgt vanuit de dispatchdienst van het Justitiehuis
Dendermonde al meer dan 10 jaar voor de opvolging van
werkgestraften. “Stroom vzw speelt als prestatieplaats een
belangrijke rol in de re-integratie van de werkgestrafte.
Door sociale en technische vaardigheden aan te leren bijvoorbeeld, door structuur te brengen in hun dag voor deze
die geen dagbesteding hebben. De begeleiding hier op de
werkvloer is een groot voordeel omdat er op die manier
zeer kort op de bal gespeeld en bijgestuurd kan worden.
Een werkstraf kan je krijgen naar aanleiding van overtredingen zoals verkeersboetes, coronaovertredingen, diefstal,
drugsfeiten, fraude, … De werkstraf is een gunstmaatregel
die staat tegenover een geldboete of een korte gevangenisstraf. Het geeft de werkgestrafte de mogelijkheid om door
actieve participatie zijn straf uit te voeren.
Het slaagpercentage van positief afgeronde trajecten is best
hoog en ligt tussen de 75 à 80%. Belangrijk is de inschatting, de match met de plaats van tewerkstelling. Als dispatcher overloop ik met de trajectbegeleider van Stroom welke
werkplaats in lijn ligt met het profiel van de werkgestrafte.
Qua tewerkstelling gaat het meestal over het meubelmagazijn, sorteren van huisraad of textiel maar ook de afdeling
arbeidszorg is van grote meerwaarde. Daar kunnen immers
mensen met een invaliditeit hun werkstraf uitvoeren. Het
aantal werkuren kan variëren van 20 tot 200 (of meer).
Vaak gehoorde feedback van mensen die hier gewerkt
hebben? De vraag om hier te blijven werken!”
|8|

“Ik startte in arbeidszorg maar ondertussen werk
ik al een aantal jaren in LDE-statuut bij de inboedelservice. Wij maken huizen leeg op aanvraag.
Ik vond het jammer dat ik geen rijbewijs had,
zeker omdat er bij De Kringwinkel regelmatig een
tekort is aan chauffeurs. Tijdens een gesprek met
mijn trajectbegeleider kreeg ik de vraag of er een
bepaalde opleiding was die ik wou volgen. Zo
kreeg ik de kans om tijdens mijn werkuren mijn
rijbewijs te halen. Eerst mijn rijbewijs B, daarna
zien we wel. Mocht ik op die manier hier kunnen
doorstromen, dat zou ik zeker fijn vinden.”

Inzetten
op digitalisering
Werkstraf
mogelijk
maken

Elk geefpunt werd gedigitaliseerd.
De onthaalmedewerkers kregen een
korte opleiding en voeren met behulp
van een aangepast programma
postcodes en gebrachte goederen in.

Marc
bestuurslid Stroom vzw
Via mijn burgerdienst in ‘t Koerken (H.A.K.
Aalst vzw) leerde ik de werking kennen.
Nadien als verantwoordelijke van het
centrum zag ik hoe Teleshop - nu Stroom
vzw - het nest ontgroeide en op eigen
benen ging staan. Het evolueerde van een
garage met enkele meubeltjes naar- op
vandaag- 8 vestigingsplaatsen in Aalst en
omstreken. Van 2 vrijwilligers naar ongeveer 135 medewerkers.
1989. Toen ik het centrum verliet voor de

financiële wereld, bleef ik de werking volgen.
2006. Ik krijg de vraag om de Raad van
Bestuur te vervoegen, wat ik heel graag
aanvaardde.
2022. Wanneer ik dit neerschrijf ben ik
net met pensioen. We beschikken momenteel in de Raad van Bestuur over een hecht
multidisciplinair team. Ook de verjonging
is ingezet. Het maakt me diep gelukkig dat
er nog steeds mensen zijn die belangeloos
de zorgen en belangen van onze vereniging en medewerkers met veel warmte
willen behartigen. Zelf kijk ik nog steeds
met veel goesting uit naar onze bestuursvergaderingen.
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Elke cent
goed besteed
Ook vzw’s moeten hun financiële huishouding op punt hebben.
Stroom biedt dankzij het uitbouwen van economisch verantwoorde
projecten financiële zekerheid aan 137 medewerkers.

Inkomsten
Bijna 75% van onze middelen halen we uit
onze eigen werking (vrnl activiteiten via De
Kringwinkels en de Fietserij), slechts 24% uit
subsidies. Daarmee zijn we een buitenbeentje
in het kringwinkellandschap.

3%

1%

24%

4%
17%
51%

Kringwinkelactiviteiten

Cimorné

Fietserij

Subsidies

Energiesnoeiers

Andere opbrengsten

PERSONEELSUITSTAP: HET KON WEER!

Uitgaven
71% van onze middelen worden besteed aan de
lonen van onze medewerkers. Dit is eigen aan
onze belangrijkste opdracht, namelijk duurzame
tewerkstelling voor mensen met minder kansen op
de arbeidsmarkt. Daarnaast is ook onze huisvesting (huur, onderhoud en herstellingen, EGW..)
een belangrijke kostenpost. We blijven uitkijken
naar een voldoende grote locatie om een nieuwe
circulaire HUB te bouwen voor alle sorteerafdelingen samen, met aandacht voor energetische en
duurzame aspecten.
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8%

7%

11%

2%

Na de lange coronaperiode kon het weer. Op 7 oktober
trokken we onder een stralende zon met meer dan 100
Stroom medewerkers op stap. Een half dagje cultuur
opsnuiven met als start een wandeling met gids in het
centrum van Aalst. Voor veel medewerkers de eerste keer
dat ze binnenstapten in een bibliotheek, museum of kerk.
Exclusief voor ons werd ook de belevingsexpo ‘Iedereen
Rubens’ opengesteld en beklommen we de trap naar de
zolder van de Sint-Martinuskerk.
’s Middags een lekkere lunch in de Looyerij om sterk
te staan voor een namiddag sport en ontspanning.
Wandelen, fietsen of kajakken, er werd met iedereen zijn
voorkeur en mogelijkheden rekening gehouden. Als afsluiter een ijsje in het park. Een meer dan gesmaakte dag!

71%

Personeelskosten

Andere werkingskosten

Aankopen fietserij

Investeringen

Huisvestingskosten
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De Kringwinkel

jouw tweedehands supermarkt
Inzameling in cijfers
Totaal aantal ingezamelde kilo’s per jaar

2000000

1.768.839 kg
1.512.380 kg

1500000

1.299.549 kg

1000000

500000

2021

2020

2019
0

% ingezamelde goederen 2021 per gemeente

Lede

12,48%

Aalst

51,42%

Oosterzele

6,30%

7,18%

Sint-Lievens-Houtem

Erpe-Mere

10,44%
Affligem

Andere

1,70%
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Haaltert

3,09%

7,39%
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% Ingezamelde goederen
in 2021 per inzamelkanaal

15%

Ingezamelde goederen in 2021 per productgroep

6%

32%
44%

Textiel
718.709,48 kg

Meubelen
359.321,43 kg

Huisraad
154.147,64 kg

AEEA
108.458,10 kg

Boeken/muziek/multimedia
83.011,19 kg

Vrijetijd/doe-het-zelf
60.014,13

Fietsen/vervoer
21.487,30 kg

Gastoestellen/overig
1.660,50 kg

3%
Textielcontainers

Gratis ophaling

Textiel huis aan huis

Inboedelservice

Gebracht

Het totaal aantal ingezamelde kilo’s steeg in
2021 maar overtrof nog niet het pre-corona
cijfer van 2019.
Er was meer vraag naar gratis ophaling (logisch
gezien de lockdown in 2020) waardoor het
aantal ingezamelde meubelen verdubbelde.
De verhouding qua inzameling tussen de
gemeenten bleef vrij stabiel. Verwacht wordt dat
de opening van een nieuwe winkel in Erpe-Mere
voor een lokale stijging zal zorgen.
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De toekomst
is circulair
én sociaal!

Circulaire economie is in opmars. Het gaat bijvoorbeeld over jobs die werken rond herstel, hergebruik
of recyclage. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van
deze jobs ook door sociale tewerkstelling ingevuld
kan worden. Met deze opportuniteiten wil De Keet
aan de slag om de regio Aalst voor te bereiden op de
economie van de toekomst.
Samen met 11 andere projecten in heel Vlaanderen
werd De Keet geselecteerd door ESF Vlaanderen
en Vlaanderen Circulair om een circulaire hub met
sociale impact op te starten. Tot en met 31 december
2022 krijgt De Keet de nodige middelen om ondernemers met sociaal-circulaire ideeën te ondersteunen en
een netwerk uit te bouwen.

Sterk partnerschap
De Keet is een sterk partnerschap dat getrokken
wordt door de interlokale vereniging HANDEL Samen
& Sociaal. Samen met De Gendarmerie (OCMW
Aalst), Provincie Oost-Vlaanderen, Bedrijvencentrum
De Punt, The Circular Hub, Hogeschool Gent, Stroom
vzw en Kringwinkel ZuidOost-Vlaanderen wil men
circulaire samenwerkingen opzetten en een bruisend
ecosysteem uitbouwen.

Langetermijnvisie
De Keet heeft als missie om de circulaire en sociale economie bekend te maken bij burgers en ondernemers. Het
project vormt de start van een langetermijnvisie om de
regio Aalst op de kaart te zetten als regio voor circulair
ondernemerschap met een sociale impact.
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FOTO SWIRKO

“We need to focus on waste prevention. To think we can recycle our way
out of it, is an illusion.”
– Virginijus Sinkevičius

Tamara, Katia
Samantha

Tamara, Samantha en Katia (van links naar
rechts) werken al een paar jaar samen in de
afdeling textielsorteer. Een gemotiveerd team!
“Wij stemmen ons verlof op mekaar af omdat we
deels mekaars taken kunnen overnemen.”
Wat vinden ze zo leuk aan hun job?
Tamara “Ik doe alles graag. Ik was heel bedeesd
maar ben nu helemaal uit mijn schulp gekropen
dankzij mijn fijne collega’s.”
Samantha “Als assistent-instructeur valt een deel
van de verantwoordelijkheid bij mij. De briefing
geven, taken aanleren en kijken wie ik waar kan
inschakelen, dat vind ik fijn om te doen.”
Katia “De variatie en dynamiek van het werk
bevalt mij. Ondertussen ben ik ook vakbondsafgevaardigde.”

Eva Verraes
Directeur Herwin
(Collectief Sociale Circulaire Ondernemers)
“1 medewerker/textielsorteerder van De Kringwinkel
spaart op het hergebruiken van textiel per jaar tot
27 ton aan CO2 uit. Of in mensentaal goed voor:
10.000L stookolie of de CO2 opname van ongeveer
1.000 bomen. Dus, om deze planeet te redden, laat
ze maar komen, meer jobs voor De Kringwinkels!
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1

KATOEN
T-SHIRT

=

2.700
LITER

2 liter water/dag
3,5 jaar lang

“De manier waarop textiel wordt gerecycleerd
door De Kringwinkel Stroom, daar kan heel
Europa een voorbeeld aan nemen."
Dat was de conclusie van Virginius Sinkevicius,
Europees commissaris voor Milieu, na zijn bezoek
aan ons textielsorteercentrum.
Het bezoek kaderde in het Europese actieplan voor
de circulaire economie. De Europese Commissie heeft
een voorstel gepresenteerd om producten gemakkelijker te repareren en te recycleren, en een EU-strategie
voor duurzaam en circulair textiel. Iets waar de missie
van De Kringwinkels heel mooi bij aansluit.
De circulaire economie is beter voor onze planeet,
bespaart ons geld én maakt ons minder afhankelijk
van hulpbronnen. Op 30 maart 2022 presenteerde
de Europese Commissie, als onderdeel van de
Europese Green Deal, een pakket voorstellen om
van duurzaamheid de Europese norm te maken. Ze
presenteerde met name een nieuwe EU-strategie die
kortstondige mode wil bestrijden, textielafval terugdringen en vernietiging van onverkochte textielproducten wil tegengaan. De strategie moet er ook voor
zorgen dat sociale rechten worden gerespecteerd in
het textielproductieproces.
Textielconsumptie in Europa heeft na voedsel, huisvesting en vervoer, de grootste impact op het milieu en de
klimaatverandering. De textielsector is ook de op twee
na grootste verbruiker van water en land, en de op vier
na grootste verbruiker van primaire grondstoffen.
Ondanks het goede werk van De Kringwinkels
en andere circulaire initiatieven, ziet de
Eurocommissaris ook nog zeer grote uitdagingen.
Zo drukte hij zijn bezorgdheid uit over het feit dat er
slechts 1% van alle textiel uiteindelijk in sorteercentra
en hergebruikfaciliteiten terecht komt.

TV-Oost vatte het bezoek
mooi samen in een reportage
(scan QR-code)
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Opening nieuwe winkel in
Erpe-Mere met uniek concept
Bij het inrichten van onze winkels streven wij naar maximaal
hergebruik. In de nieuwe winkel in Erpe-Mere, open sinds 1
april 2022, is die opdracht zeker geslaagd. Zelfs de rekken zijn
tweedehands en gerecupereerd uit een vroegere supermarkt.
Een meevaller want wij geloven sterk in het concept van een
‘tweedehands supermarkt’!

Tweedehands supermarkt
Een supermarkt is heel laagdrempelig, iedereen
stapt er binnen zonder nadenken. Heb je iets
nodig, een aardappelmesje, een bloempot en
tafellaken? Je gaat naar de supermarkt. In een
wereld waar grondstoffen schaars worden,
streven wij ernaar om een natuurlijke reflex te
kweken ‘eerst naar de tweedehands supermarkt
gaan’. Vind je het daar niet, overweeg dan om
iets nieuw te kopen. We bieden ook alle productgroepen aan: huisraad, decoratie, boeken,
speelgoed, kledij, meubels, elektro en fietsen,
enkel voeding niet.

Medewerkers in de kijker
Alles wat in de winkel staat is door ontzettend
veel handen gegaan. Het is opgehaald, gesorteerd, gecontroleerd, netjes gemaakt, geprijsd…
We zetten dit extra in de kijker met mooie portretten van de medewerkers achter de schermen. Elk
van hen heeft bijgedragen aan het eindresultaat.
We hopen door de inrichting en uitstraling van
onze winkels elke medewerker trots te maken om
voor onze organisatie te werken. Wij zijn alvast
bijzonder trots op wat elk van hen hier mogelijk
heeft gemaakt!

Inspireren
Saai of ongezellig zo een supermarkt? Zeker niet.
Met de inrichting van onze winkels willen we ook
inspireren. Aantonen hoe je door tweedehands
materiaal op een andere manier te gebruiken, het
een nieuw leven kan geven. In de broodschuiven
liggen geen koffiekoeken maar wel kraakverse
lakens en warme knuffels. Hoeden zijn lampen,
riemen worden deuren, kaasplanken en skateboarden zijn nu rekjes waarop handtassen en
schoenen staan. Overal in de winkel word je
verrast door upcycling materiaal.
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Upcycling 2.0

Winkels

De ecologische voetafdruk van de kledingindustrie is gigantisch. Voor het maken van
1 jeansbroek is maar liefst 8000 liter water
nodig. En ook op sociaal vlak worden kleren
nog te vaak in bedroevende arbeidsomstandigheden gemaakt. We zijn het dus aan onszelf
en de planeet verplicht om de levensduur van
kledij maximaal te verlengen. De Kringwinkel
en Francesca Kitoko, een Aalsterse studente,
sloegen daarom de handen in mekaar.

Het aantal klanten zit na corona opnieuw in
stijgende lijn maar nog niet op het zelfde niveau
als in 2019 waar maar liefst 203.642 mensen
aan de kassa passeerden.

Francesca, experimenteert van kleins af aan
met typisch Afrikaanse stoffen. Deze student-zelfstandige combineert no-label kledij met
prachtig gekleurde stoffen, een knipoog naar
haar Afrikaanse roots.

KMNI X STROOM = unieke fair fashion

Aantal klanten per Kringwinkel
2020

2021

Tragel

49.349

59.687

Vrijheidstraat

30.417

36.260

Lede

21.606

25.166

S-L.Houtem.

23.463

27.316

Kilomeet

19.755

24.623

TOTAAL

144.590

173.052

Samen creëerden we een bijzondere collectie
van tweedehandskledij, gecombineerd met
reststoffen van Afrikaanse kleermakers. Elk stuk
is uniek, met de hand bewerkt, waarbij de lijn
tussen mode en kunst wel heel klein wordt. De
zeer betaalbare maar beperkte collectie werd
online en in onze winkels verkocht.
Inspireren werkt! Ondertussen mocht
Francesca nog een collectie uitwerken voor De
Kringwinkel Antwerpen.
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Klantentevredenheid resultaten

Basisgoederen voor iedereen

Een stijgend aantal klanten doet vermoeden dat
we het goed doen en dat de klanten tevreden
zijn. Echter om meer inzicht te krijgen zijn we
gestart met verschillende tevredenheidsenquêtes.
Zowel kopers, als gevers als klanten die gebruik
maakten van gratis ophaling worden bevraagd.

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

Voor kopers en gevers werken we via een QR-code
(op het kassaticket of flyer) om naar een online vragenlijst te gaan. Als incentive maakt elke ingevulde
enquête kans op een cadeaubon twv €10.
Om de kwaliteit van de gratis ophaling te
bevragen, worden klanten kort na de ophaling
telefonisch bevraagd. De enquêtes in de winkels
blijken zeer nuttig om kleine ergernissen bloot
te leggen en aan te pakken. Het soort muziek
bijvoorbeeld of het geluidsvolume, ook het gemis
van een toilet of koffiehoek.
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De eerste resultaten liggen deels in de lijn met
wat we al weten. Zo scoren kledij, boeken en
speelgoed zeer hoog bij ‘naar welk producten
was je op zoek’. Maar ook ‘ik zocht niets’ of
‘snuisteren’ scoort goed terwijl toch 96% met
een aankoop naar huis gaat. De prijs blijft een
heel belangrijke om bij De Kringwinkel te kopen.
‘Minder afval’ en ‘andere mensen blij maken’ is
dan weer een belangrijke reden om te geven.
Qua algemene tevredenheid scoren we bij alle 3
de bevragingen maar liefst gemiddeld 90%!

90%

meubelen en kledij een reductie van 40%.
In totaal maakten 106 gezinnen hiervan gebruik
en kende onze vzw een reductie toe voor een
totaal bedrag van € 3.994.

Hulpvragen OCMW’s 2021
Aanvragen

Bedrag

Aalst

65

€ 3242

Lede

8

€ 265

Affligem

0

€0

Erpe-Mere

8

€ 178

Haaltert

1

€ 60

S-L.Houtem

24

€ 249

Oosterzele

0

€0

TOTAAL

106

€ 3.994
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De Fietserij,
mobiliteit troef
Fietsen, in al zijn vormen, wint jaar na jaar aan populariteit. Met het invoeren van
het mobiliteitsplan in Aalst meteen ook het ideale vervoermiddel om je veilig en
snel te verplaatsen in het stadscentrum. Van een stadsfiets, tot elektrisch en cargo,
de Fietserij heeft het allemaal in huis.

Fietskoerierdienst
De Fietskoerierdienst kreeg in 2021 heel wat
nieuwe opdrachten.
Zo leveren we nu ook bestellingen voor een
slagerij, een apotheek en broodjes bij het DvM
Humaniora.
Steeds meer winkels weten ons te vinden voor
leveringen aan het postkantoor. Velen zijn gestart
met online verkoop. De pakjes die ze via hun
webshop verkopen, worden elke namiddag door
ons opgepikt en naar de post gebracht. De ‘local
delivery’s’ doen we natuurlijk rechtstreeks. Ook
voor maatwerkbedrijf MAAAT leveren we dagelijks goederen bij Gates in Erembodegem
De planning van de leveringen gebeurt via ‘city
slim’. Via dit platform is er ook een samenwerking
ontstaan met Krëfel. Alle bestelde goederen die
minder dan 30kg wegen worden door de fietskoeriers aan huis geleverd in Aalst en de deelgemeenten.

Deelstep
Sinds de zomer van 2021 (de invoering van
het mobiliteitsplan) worden in Aalst deelsteps
en deelfietsen geplaatst door Dott. De Fietserij
werkt samen met Dott om defecte fietsen en
steps op te halen in het centrum en om dagelijks
batterijwissels uit te voeren.
Deze opdracht wordt eveneens uitgevoerd door
onze fietskoeriers.
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Tweedehands én nieuw
In 2021 houdt de Fietserij een klantentevredenheidsenquête met behulp van een tablet aan de
kassa. Qua klantvriendelijkheid en kwaliteit van
het geleverd werk halen we een zeer hoge score
van gemiddeld maar liefst 90%. Qua aanbod blijkt
dat de Fietserij vooral bekend staat voor degelijk
fietsherstel en een ruim gamma tweedehandsfietsen.
Recent werd echter het aantal merken aan nieuwe
fietsen gevoelig uitgebreid. Om dit in de kijker te
zetten organiseerden we een fotoshoot en werd
een nieuw spandoek aan de Cimorné-gevel
bevestigd. Ook de andere activiteiten krijgen zo
de nodige aandacht.

Fietstestvloot op ronde!
Om het aanbod aan nieuwe fietsen kenbaar te
maken bij particulieren én bedrijven starten we
met een gratis fietstestvloot. Elk bedrijf, ongeacht
het aantal werknemers, kan een zelf gekozen
assortiment aan fietsen uittesten. In de testvloot zitten speedbikes, e-cargobikes, e-bikes en gewone
stadsfietsen. De eerste bedrijven zijn alvast zeer
enthousiast. Wordt vervolgd in 2022!
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Cimorné

ideale startplaats voor jonge
ondernemers
In 2021 bruiste het in Cimorné opnieuw van activiteiten na een lange coronaperiode. We deden
onze reputatie als broedplaats van talent waar
vakmanschap en creativiteit elkaar bestuiven alle
eer aan. Maar liefst 4 jonge ondernemers vonden
hier een nieuwe plek om hun zaak op te starten
en uit te bouwen. Elk van hen met een verschillend
talent maar telkens met aandacht voor originaliteit
gecombineerd met lokaal en duurzaam ondernemen.
De Fietserij verplaatste een deel van zijn magazijn
waardoor Drift, alternatieve plantenshop, kon
uitbreiden en verhuizen naar een grotere plek
naast de wielerpiste.

FOTO HLN

Zo kwam er ruimte vrij voor KLOON Graphics.
Tufting is hot, en dat zijn ook de kleurrijke wandtapijten die Ferre maakt. Naar eigen smaak of
volledig op maat van de klant.
Hongerige bezoekers konden zich tegoed doen
aan (h)eerlijke zuurdesembroden van Micro
Zuurdesembakkerij Gist. In oktober 2021
startten Jason en Laurence zowel ’s middags als
’s avonds met het aanbieden van comfort food
en zuurdesembrood. Recent zette het koppel de
pop-up bakkerij on hold om zich helemaal te
concentreren op hun kersverse baby én restaurant
‘Gist’ in Goeferdinge.
FOTO HLN
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Lieselot Vansynghel, 26 jaar oud, oprichtster van
Lotje Bakt is een gepassioneerde patissier. Tijdens
de lockdownperiode realiseerde ze zich dat ze
meer met deze passie wou doen.
Wat haar uniek maakt is dat ze alleen werkt met
ingrediënten van biologische én lokale oorsprong.
“In oktober 2021 opende ik een gezellige pop-up
patisseriebar in het Cimorné-gebouw. Klanten
konden proeven van cupcakes, cheesecake,brownies, cakesicles en nog veel meer op zaterdag en
zondag. De ideale manier voor mij als jonge starter
om uit te proberen of mijn concept de klanten én
mijzelf beviel. Ik heb er fijne momenten mogen
beleven dankzij alle geweldige klanten. Dat mensen
graag terugkwamen, was voor mij een bevestiging.
Ondertussen heb ik de knoop doorgehakt. Ik zet
mijn job in het onderwijs op pauze en start binnen
enkele maanden mijn eigen zaak in een pand in het
centrum van Aalst.”(Foto Lotje Bakt)

Sonck Knives, de nieuwste telg in de Cimorné
familie. Michiel maakt unieke gepersonaliseerde
jachtmessen en slijpt alles wat bot dreigt te worden. Zijn passie voor de jacht kreeg hij mee van
thuis. En zo ook de liefde voor jachtmessen.
“Al sinds klein af aan had ik een passie voor messen. De littekens op mijn handen vertellen elk een
verhaal, toch krijg ik er niet genoeg van” Deze
ambachtsman bleef niet bij de pakken zitten toen
hij na de jacht op zijn ideale mes van een kale
reis terug thuis kwam. Integendeel, na een cursus
bij een messenmaker slaagde hij er in om zijn
eigen unieke en duurzame exemplaar te construeren met de beste natuurproducten.’
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Energiesnoeiers
meer voor minder

Na een moeilijk coronaperiode maakte het team van Energiesnoeiers
een goede heropstart in 2021. Nu de energieprijzen ongekende
hoogtes kennen, zijn energiescans voor een steeds grotere doelgroep
meer dan ooit essentieel om de rekening betaalbaar te houden.
Aantal energiescans
2019

2020

2021

Aalst

273

181

404

Lede

35

45

30

Haaltert

57

45

37

Oosterzele

53

37

70

Wichelen

37

58

23

Laarne

45

70

32

Erpe-Mere

39

23

43

St-L-Houtem

22

6

60

Denderleeuw

0

0

0

TOTAAL

561

465

699

Uitbreiding team Aalst

Davy

Davy en Kevin, allebei in LDE-statuut, versterkten
het voorbije jaar het team van de Aalsterse
Energiesnoeiers. Davy had al gelijkaardige
professionele ervaring maar voor Kevin was
het een eerste kennismaking met deze sector.
Ondertussen zijn ze beiden goed ingewerkt en
vertellen ze enthousiast over hun job.

Kevin

Dubbelinterview met nieuwkomers
Davy en Kevin.
“We gaan langs bij een welbepaalde doelgroep
van mensen die het moeilijk heeft om hun energierekening te betalen. Mensen die werken met een budgetmeter of die het sociaal tarief betalen. Tijdens
een eerste bezoek kijken we naar het verbruik en
nemen we een aantal maatregelen. We plaatsen
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bijvoorbeeld spaarlampen, tochtstrips, warmtefolie
achter chauffages, woonmeters om de exacte
temperatuur te meten of spaardouchekoppen.
Tijdens een tweede bezoek kijken we dan of deze
ingrepen resultaat hebben op het energieverbruik.”
Het budget is beperkt dus ze gaan zo strategisch
mogelijk te werk.
Davy: “We vragen altijd naar de lamp die het
meeste brandt. Die vervangen we zeker door
een energiezuinige lamp. Een winner is ook een
diepvriezer die stuk is. Zonder dat de eigenaars
het beseffen staat zo een toestel dag en nacht te
draaien en verbruikt het zeer veel energie.”
Dat ze mensen echt kunnen helpen geeft hen
allebei voldoening. “Sommige mensen weten
zelfs niet bij welke leverancier ze zitten. Of dat
ze het sociaal tarief betalen en dat een overstap
naar een andere energieleverancier geen zin
heeft. Soms zijn mensen ook blij dat er iemand
langskomt en vertellen ze eerst over hun leven.
We hebben op korte tijd al confronterende
situaties gezien. Maar we blijven professioneel
en doen ons werk zoals het moet, zelfs in minder
aangename omstandigheden.”
“Recent werden we ook ingeschakeld voor onze
collega’s binnen Stroom vzw. Wie dat wenste
kon zijn energiefactuur door ons laten controleren. We bekeken of het interessant was om over
te stappen naar een goedkopere leverancier en
om in te schrijven voor een groepsaankoop.“
Kevin: “Ondertussen heb ik bij mij thuis en de
familie ook al een scan gedaan. Ik vind het
echt tof wanneer ik grote energieverbruikers kan
ontdekken en vervangen door zuinigere lampen
of toestellen.”
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Kringwinkelen is zorg dragen voor mens én milieu.
Daarom vandaag 10% korting op al je aankopen.
Wie kringt, die wint!

15/10 Dag van De Kringwinkel
Een feestdag! We verrassen je met een speciaal
aanbod en een leuke activiteit in elke winkel.
Check www.dekringwinkelstroom.be.

-TIP- Wist je dat wij op aanvraag een volledig
huis leegmaken? Vraag vrijblijvend een offerte
voor onze inboedelservice. Scherpe prijzen en
professionele aanpak.

2-5/11 Boekenweek

vanaf 22/1 Carnavalverkoop

We zorgen deze week voor extra veel leesvoer en je
vondsten neem je voor een miniprijs mee naar huis.

Een velle frak, ongepaste attributen of foute kledij?
1 adres: Vrijheidstraat 27, Oilsjt.

19/11 Kerstbeurs

Maart Opening nieuwe winkel Erpe-Mere
Yes! In maart 2022 openen we een nieuwe winkel
voor meubelen, huisraad en kledij op de
Oudenaardsesteenweg 285. Jij viert toch ook mee?

12/3 Retrodag Aalst

Feesten in stijl of liever een foute kersttrui? Alles kan.
Ontdek ons uitgebreid aanbod kerstversiering,
feest- en kerstkledij.

Vind ons!

Extra veel vintage, van de jaren ’50 tot ’90.
Tragel 5 (meubelen, huisraad, speelgoed)
Vrijheidstraat 27 (textiel en accessoires)

www.dekringwinkelstroom.be
info@dekringwinkelstroom.be
dekringwinkelstroom

2-maandelijkse retroverkoop

Onze Kringwinkels

Meubelen, huisraad en deco:
7/5 in Erpe-Mere | 2/7 in Sint-Lievens-Houtem |
3/9 in Lede | 5/11 in Aalst.
Check ons aanbod op

dekringwinkelstroom.

12/3 Paasversiering
Vind jij in één van onze Kringwinkels een gouden
Kringwinkelei? Dan krijg je aan de kassa meteen
10% korting op je aankoop.

9/4 Plantenruilbeurs & bloempotten
Jouw planten in een tweedehands bloempot,
dat is pas echt goed voor het milieu!
Check www.dekringwinkelstroom.be voor meer info.

-
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Tragel 5, 9300 Aalst (meubelen & huisraad)
Vrijheidstraat 27, 9300 Aalst (kleding)
1 meistraat 13, 9300 Aalst (De Kilomeet, outlet)
Hoogstraat 7, 9340 Lede
Marktplein 62, 9520 Sint-Lievens-Houtem
*Opening voorjaar 2022*:
Oudenaardsesteenweg 285, 9420 Erpe-Mere

Openingsuren Aalst ma-za 10u-17u30 /
Erpe-Mere, Lede, St.-Lievens-Houtem,
Kilomeet di-za 10u-17u30
GRATIS ophaling + inboedelservice
053 78 61 73
V.U. Stroom vzw, A. Nichelsstraat 14, Aalst

Stroom

-TIP- Passeer eens in onze outlet, de Kilomeet
(1 meistraat 13, Aalst). Je betaalt er voor kledij,
boeken of huisraad € 1 of € 2 per kilo.
5/5 Avondshopping
We rollen de rode loper uit!
Veel (merk)kledij, leuke kringdingen en een lekker
drankje. Vanaf 18u tot 20u30. Laat je verrassen!

1/7-30/9 Kotfietsen
Kotfietsen aan bodemprijzen. Wil je je fiets perfect op
orde? Ga dan langs bij onze vakmannen in de Fietserij.
Alle info op www.fietserij.be

24/9 Halloweendecoratie
Trick or treat! Bij ons hoef je niet te schrikken van de prijs!
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2022

www.stroomvzw.be
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