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Op 6 juni opende onze nieuwe megastore in Kessel (Nijlen)
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Medewerkersbevraging met het beste resultaat ooit
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Beste lezer,
Tegen 2022 verwacht OVAM - de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij dat de sector van kringwinkels in Vlaanderen 7 kilogram hergebruik realiseert
per inwoner op jaarbasis. Kringwinkel Opnieuw & Co haalde dit cijfer reeds
in 2015.
Hoe was dit mogelijk? Opnieuw & Co heeft, om voldoende handen beschikbaar te hebben, steeds ingezet op een grote mix aan statuten. Verder werpt
de strakke werkorganisatie, gelukkige werknemers, een doorgedreven klantgerichtheid en een sterk commercieel beleid zijn vruchten af.
Kringwinkel Opnieuw & Co streeft tegen 2022 naar 14 kilogram hergebruik
per inwoner. Zeker als de hergebruikvergoeding bij het aankopen van nieuwe
producten een feit wordt, is dit makkelijk haalbaar. Op deze manier wordt de
basisfinanciering verzekerd en extra personeel aanwerven heel makkelijk.
Graag bedank ik uitdrukkelijk heel de ploeg van Opnieuw & Co voor zijn inzet,
enthousiasme en grote betrokkenheid. Elke dag opnieuw zijn zij het die de zeer
mooie resultaten uit dit rapport mogelijk maken. Bedankt allemaal!
Heb je opmerkingen of vragen bij dit sociaal auditrapport? Aarzel niet om ze
te sturen naar info@opnieuwenco.be
Veel leesplezier en inspiratie!

Koen Goemans
directeur

PS: Kom eens rondneuzen in onze winkels!

•1• Wat doet Opnieuw & Co?		
Duurzame ontwikkeling in de praktijk
brengen is onze missie

Opnieuw & Co, het kringloopcentrum
tussen Antwerpen en Mechelen

Opnieuw & Co wil duurzame ontwikkeling en maatschap
pelijk verantwoord ondernemen in de praktijk brengen.
Dit vertaalt zich in verschillende ondernemingsdoelstel
lingen. Eerst en vooral wil Opnieuw & Co via haar ac
tiviteiten een bijdrage leveren in het verminderen van de
afvalberg. Goederen die normaal op de afvalberg
terecht zouden komen, krijgen via ons kring
OELEGEM
loopcentrum een tweede kans.
•

Opnieuw & Co is een kringloopcentrum dat herbruikbare
goederen, die normaal bij het huisvuil terechtkomen,
opnieuw in omloop brengt. Afval wordt omgetoverd tot
gezellige tweedehandse goederen.
Potten en pannen, steen- en glaswerk, speelgoed en
boeken, meubilair en curiosa worden aangeboden in een
gezellige omgeving.
De kringloopactiviteit start bij de inzameling van herbruikbare goederen. Wil
•
MORTSEL
VREMDE
je iets afdanken, dan bel je het best
•
BOECHOUT
•
•
naar het kringloopcentrum. Je maakt
EDEGEM
•
HOVE
een afspraak met de ophaaldienst
•
KONTICH
die jouw goederen gratis aan huis
•
LINT
ophaalt. Opnieuw & Co haalt op
WAARLOOS
•
in 10 gemeenten: Boechout, Duffel,
•
DUFFEL
Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Mort
sel, Nijlen & Ranst. Samen goed voor meer
dan 189 000 inwoners. Het is ook mogelijk
om de goederen zelf naar één van de winkelpunten of
het centraal magazijn in Mortsel (Vredebaan) te brengen.
De ingezamelde goederen worden gesorteerd en even
tueel hersteld. Alles wat nog bruikbaar is, komt terecht
in onze kringloopwinkels in Mortsel, Duffel, Lier, Kontich
en Kessel (Nijlen). Alle vijf, sfeervolle winkelruimtes waar
je zalig kan rondneuzen. Wat niet meer verkoopbaar blijkt,
wordt gerecycleerd. Slechts een zeer beperkte fractie
wordt gestort of verbrand.
Kringloopbedrijvigheid is een goede zaak voor het milieu.
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RANST

•

BROECHEM

•

EMBLEM

•

LIER

•

KESSEL

•

Bovendien probeert Opnieuw & Co bij haar
publiek het hergebruik in te burgeren.
NIJLEN
Haar motto is: versoberen zonder
•
te versomberen.Tweedehands is crea
BEVEL
tief, leuk en ecologisch verantwoord.
•

Het gebruik van tweedehandse goe
de
ren
betekent een besparing van energie
•
en grondstoffen. Opnieuw & Co past deze
filosofie ook toe in haar eigen dagelijkse werking
en neemt interne milieuzorg zeer serieus.

KONINGSHOOIKT

Duurzame ontwikkeling reikt echter verder dan zorgzaam
omspringen met het milieu. Het betekent ook dat er
eerlijke en duurzame relaties worden opgebouwd met
alle partijen die betrokken zijn bij de onderneming, de
zogenaamde ‘stakeholders’: werknemers, klanten, leve
ranciers, aandeelhouders, gemeentebesturen, milieu
organisaties … Opnieuw & Co streeft naar maximale
informatie en regelmatig overleg met zijn partners.

Ook voor de tewerkstelling van laaggeschoolden en
langdurig werklozen pleegt Opnieuw & Co overleg met
verschillende organisaties uit het arbeidscircuit: Departe
ment Werk en Sociale Economie (Vlaamse overheid),
VDAB, verschillende OCMW’s, SST (Werkgeversfede
ratie Samenwerkingsverband Sociale Tewerk
s telling),
Emmaüs, GTB (Gespecialiseerde dienst voor Traject
bepaling en –Begeleiding), Justitiehuis, ... .
Voor een (re-)integratie van deze doelgroepen op de
arbeidsmarkt biedt Opnieuw & Co een aangename en
zinvolle werkomgeving.
Duurzame ontwikkeling betekent ook dat de continuïteit
van de onderneming gegarandeerd wordt. Een stevige fi
nanciële basis is een belangrijke voorwaarde om de maat
schappelijke doelstellingen te kunnen realiseren. Professione
le bedrijfsvoering is en blijft daarom een absolute noodzaak.
Ondernemings- en communicatieplannen vormen daarom
een belangrijk draagvlak in de dagelijkse werking. Opnieuw
& Co raadpleegt hiervoor verschillende experts en orga
nisaties, stuurt bij en volgt alles minutieus op. Zo ontstaat
een steeds steviger financieel- en personeelsbeleid.
Uit de ondernemingsdoelstellingen zoals ze hierboven
beschreven zijn, vloeit de missie van Opnieuw & Co:
•
•
•
•
•
•

het verminderen van de afvalberg
het inburgeren van producthergebruik
ondernemen met zorg voor het milieu
het creëren van kansen voor tewerkstelling
zorgen voor een aangename werksfeer
streven naar een gezond financieel beleid

Opnieuw & Co is constant op zoek naar verbetering
en wil niet dat het alleen bij woorden blijft. Ze wil haar
doelstellingen omzetten in concrete maatregelen.

Invoegbedrijf, sociale werkplaats
en arbeidszorgproject
Opnieuw & Co is in Lier gestart als het eerste invoeg
bedrijf in de sector. Invoegbedrijven zijn startende on
dernemingen die duurzame tewerkstelling creëren voor
laaggeschoolde langdurige werklozen. In het kader van
de sociale economie kan een invoegbedrijf rekenen op
een tijdelijke en degressieve loonsubsidie van het Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.
Na drie jaar moeten invoegbedrijven zich inschakelen in
de gewone economische markt.
De grootste moeilijkheid voor Opnieuw & Co blijkt
zelfbedruipend te zijn. Een kringloopwinkel is geen klas
sieke commerciële activiteit die als doel heeft zoveel
mogelijk winst te maken. Daarom wordt voor de twee
de vestiging in Mortsel gekozen voor een vereniging
zonder winstoogmerk of vzw. De vzw Opnieuw & Co
krijgt al snel een erkenning als sociale werkplaats.
In een sociale werkplaats kunnen werkzoekenden terecht
die in het reguliere arbeidscircuit moeilijk aan een baan
geraken. Met de toenmalige Minister van Tewerkstelling
en Arbeid werd in 1999 een overeenkomst afgesloten.
In december 2002 start Opnieuw & Co in de sociale
werkplaats met het project ‘Arbeidszorg’. Met dit project
biedt Opnieuw & Co dagstructurering en een zinvolle
arbeidsmatige activiteit aan. Deze medewerkers kunnen
om persoons- en/of maatschappijgebonden redenen niet
(meer) terecht in een regulier en sociaal arbeidscircuit.
De bedoeling is om hun kansen te vergroten tot (re-)
integratie in de maatschappij. Het project arbeidszorg is
een door de overheid erkend project. De begeleiding is
hierdoor gedeeltelijk gesubsidieerd.
Nieuw in de Vlaamse kringloopgeschiedenis is de inscha
keling van (ex-) psychiatrische patiënten in de dagelijkse
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activiteiten van het kringloopcentrum. Opnieuw & Co
werkt sinds januari 2004 samen met het psychiatrisch
centrum Sint-Norbertushuis. Opnieuw & Co stelt (ex-)
patiënten van het psychiatrisch centrum tewerk voor
gemakkelijke administratieve taken of het ophalen, sor
teren en prijzen van herbruikbare goederen. Voor veel
van de (ex-) patiënten is deelname aan het arbeidsproces
een belangrijk onderdeel van hun maatschappelijke reintegratie. Mooi aan de samenwerking met Opnieuw &
Co is dat er talrijke en zeer diverse banen geboden
worden in een relatief beschermd maar reëel arbeidsmilieu.
Deze samenwerking biedt deze (ex-) patiënten een
waaier aan experimenteer- en groeimogelijkheden; door
de aard van de taken en vaardigheden die hiervoor nodig
zijn en de duur van de arbeidsprestatie op weg naar een
al dan niet volledige re-integratie.
In 2008 kreeg Opnieuw & Co vanuit de overheid de
mogelijkheid om alle medewerkers van de cvba over
te zetten naar de vzw zonder verlies van loonsubsidie.
Opnieuw & Co ging hier op in en werkt nu met één
juridische entiteit, de vzw. Deze past het best bij de
activiteiten van de organisatie.
De geschiedenis, de groei en de toekomst
Koen Goemans, stichter en directeur van Opnieuw &
Co, start op 28 maart 1989 in Lier samen met enkele
kennissen uit de groene beweging het allereerste kring
loopcentrum van Vlaanderen, De Hallen van de vzw
Evergreen. Ondanks het succes van de kringloopformule
volgt drie jaar later een ontbinding van de vzw. Koen
Goemans besluit het kringloopgedachtegoed een tweede
kans te geven. In 1995 opent hij met de 800.000
oude Belgische frank opbrengst van de vzw Evergreen
een eigen kringloopcentrum in Lier in de voormalige
cinemazaal Rubens.
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Wie bedacht de naam Opnieuw & Co?
De initiatiefnemer en coördinator van het kringloop
centrum in Halle, Paul Deknopper, bedacht voor zijn
centrum de naam Opnieuw & Co.
Het was 1995 en Koen Goemans zocht een naam voor
zijn kringloopcentrum. Tientallen namen zijn de revue
gepasseerd. De kringloopwinkel in Halle had naar zijn
mening een erg sterke naam. Hij stelde zijn collega’s
vriendelijk de vraag of hij hun naam ook mocht ge
bruiken. Ze stemden toe. Kringloopwinkel Opnieuw
& Co uit Halle werd later overgenomen door onze
collega’s van Vilvoorde en veranderde op dat ogenblik
van naam. Momenteel is Opnieuw & Co dus nog het
enige kringloopcentrum in België met deze naam.
Opnieuw & Co gaat van start op vrijdag 13 oktober 1995,
in de Frederik Peltzerstraat 13, wat ook de reden is dat
we tot op de dag van vandaag nog steeds op vrijdag de
13de onze klanten 13 % korting geven. Opnieuw & Co
is sindsdien spectaculair blijven groeien. Op 29 mei 1999
opent een tweede winkel in een oude loods in Mortsel.
Vijf jaar later, op maandag 5 januari 2004 verhuist
Opnieuw & Co naar een derde filiaal in de voormalige
wasserij aan de Hondiuslaan 46 te Duffel.
Na enkele aanpassingswerken aan het gebouw opent
Els Van Weert, Staatssecretaris van Sociale Economie
en Duurzame Ontwikkeling, in september 2004 deze
nieuwe volwaardige, derde kringloopwinkel.
Een groot deel van de medewerkers van Opnieuw &
Co werkt vanaf dan in Duffel: het logistieke team, het
sorteer- en prijsatelier en de administratie worden in één
gebouw samengebracht. Voordien zaten zij verspreid
over de filialen in Lier en Mortsel. In Lier en Mortsel
blijven enkel de winkelteams over.

In 2006 doet onze winkel te Duffel er nog eens 123 m²
bij in de kelderverdieping. Deze uitbreiding werd plechtig
geopend door de Burgemeester van Duffel. In 2008
werd de Duffelse winkel verder vergroot met 54 m².
In 2007 krijgt Opnieuw & Co de kans om een aanpalend
gebouw te kopen in Mortsel en zo de winkel met 500
m² uit te breiden. Door de faling van de huurder moet er
overhaast verbouwd en uitgebreid worden. Op 10 mei
2008 is de winkeluitbreiding een feit!
Opening in 2004 van de kringwinkel in Duffel door Els Van Weert
Staatssecretaris van Sociale Economie en Duurzame ontwikkeling

Na het vertrek van deze teams worden in de winkel
van Mortsel enkele verbouwingswerken uitgevoerd: de
uitbreiding van de winkel en parking, een vals plafond en
een lichtkoepel.
De winkel in Mortsel blijft open, maar wordt grotendeels
verhuisd naar een verwarmde tent op het buitenterrein.
Op 15 maart 2004 wordt de hernieuwde winkel in
Mortsel plechtig heropend door Jef Tavernier, toenmalig
Vlaams Minister van Tewerkstelling en Arbeid.

Eind 2007 verlaat Opnieuw & Co noodgedwongen het
karakteristieke pand in Lier. Het dak staat op instorten
en het filiaal wordt onmiddellijk gesloten. Veiligheid voor
alles. Een mensenleven is belangrijker. De zoektocht naar
een nieuw, goed gelegen, groot en betaalbaar pand is
volop bezig.

Bezoek van Kathleen Van Brempt
Vlaams Minister van Sociale Economie

Opening in 2004 van vernieuwde winkel in Mortsel door Jef Tavernier
Vlaams Minister van Tewerkstelling en Arbeid

In februari 2009 kwam toenmalig Vlaams Minister van
Sociale Economie, Kathleen Van Brempt, langs met het
goede nieuws dat de Vlaamse regering Opnieuw &
Co had geselecteerd voor subsidies bij de uitvoering
van een ambitieus ondernemingsplan om de CO2-
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uitstoot van haar werking drastisch te reduceren. Deze
overheidssteun van 290.000 euro werd gespreid over
twee jaar en geïnvesteerd in de twee vestigingen in
Mortsel en Duffel.
In 2010 opende Opnieuw & Co een extra locatie in
Mortsel voor de burelen en het centraal magazijn in de
Vredebaan. Hierdoor kon de winkelvestiging van Duffel
gevoelig uitbreiden tot 1 500 m². Ook werd er in 2011
opnieuw een winkel geopend in Lier, zodat er op dat
moment 3 winkels zijn.
In april 2013 werd in Mortsel de nieuwe productiehal
van 1.300 m² plechtig ingehuldigd door Philippe Muyters,
Vlaams Minister van Tewerkstelling.

stijging. In het eerste jaar werd er 191 ton ingezameld,
in 2015 zamelde Opnieuw & Co meer dan 4 460 ton
in, dit is bijna 24 keer meer dan in de beginperiode. De
hoeveelheid verkochte goederen via onze winkelpunten
stijgt ook ieder jaar aanzienlijk.
Het begint steeds meer tot de publieke opinie door te
dringen dat het verbranden of storten van huishoudelijk
afval ecologisch onverantwoord en duur is. Hergebruik
en recyclage worden hoe langer hoe meer een
vanzelfsprekendheid voor elke zichzelf respecterende
inwoner. Dankzij voortrekkers als Opnieuw & Co, die
inspelen op deze evolutie en geloven in de herbruik
baarheid van goederen, telt Vlaanderen ondertussen
meer dan 100 kringloopwinkels. Een volledige dekking
van het grondgebied Vlaanderen is een feit. Sinds
meerdere jaren kan elke inwoner van Vlaanderen een
beroep doen op een kringloopcentrum in zijn buurt.
Is Opnieuw & Co een overheidsinstelling?

Inhuldiging van de nieuwe productiehal door Philippe Muyters
Vlaams Minister van Tewerkstelling

In 2014 ging een vierde winkel open in Kontich en een
jaar later op 6 juni 2015 opende Opnieuw & Co haar
vijfde kringwinkel in Kessel (Nijlen).
Opnieuw & Co is in 20 jaar tijd enorm vooruitgegaan. Het
aantal medewerkers blijft ieder jaar gevoelig stijgen. Ook
het aantal kg ingezamelde goederen kent elk jaar een
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Nee, Opnieuw & Co is een bedrijf dat voor een deel
overheidssubsidies krijgt van verschillende organisaties
en overheden, maar volledig zelfstandig beheerd wordt.
Om te kunnen blijven voortbestaan moet het kringloop
centrum het voor een groot deel met eigen inkomsten
kunnen rooien (zie doelstelling 6: een gezond financieel
beleid).
Van waar komen die subsidies? In de eerste plaats krijgt
het kringloopcentrum een vergoeding voor het ver
minderen van de gemeentelijke afvalkosten. 5 van de 10
gemeenten waar Opnieuw & Co inzamelt, betalen een
tonnagevergoeding voor het terug in omloop brengen
van afval. Per ingezamelde kilo bedraagt dit 0,15 euro.
De 5 andere gemeenten betalen een vaste vergoeding
van 2,00 euro per inwoner per jaar. Op de tweede plaats

krijgt de sociale werkplaats subsidies voor de begeleiding
en de tewerkstelling van doelgroepmedewerkers. Deze
subsidies drukken de kosten van een arbeidsintensief
bedrijf slechts gedeeltelijk, want een groot deel van de
noodzakelijke inkomsten komen uit de winkelinkomsten.
Opnieuw & Co krijgt niet alleen geld van de overheid
maar betaalt ook heel wat geld aan de overheid. Onze
klanten betalen 6 % BTW op alle goederen die ze bij ons
kopen. Dit geld gaat naar de overheid. De lonen van
Opnieuw & Co zijn onderhevig aan bedrijfsvoorheffing en
RSZ.
Opnieuw & Co kon zijn groei niet verwezenlijken zonder
de steun van velen. Graag danken wij iedereen die, samen
met ons, Opnieuw & Co laat groeien en bloeien!

Het bestuur van Opnieuw & Co?
De raad van bestuur van Opnieuw & Co bestond in 2015
uit volgende leden: Julien Dilen, Christ Goemans, Jorn
Verbeeck, Peter Nauwelaerts, Raf Van den Broeck,
Laurence Finé en Eric Nauwelaerts. Zij oefenen allen deze
functie onbezoldigd uit. De algemene vergadering van
Opnieuw & Co bestaat uit alle leden van de raad van
bestuur, Viviane Gerits en de directeur Koen Goemans.
De directie van Opnieuw & Co, bestaande uit alle
managers, ontwerpt de strategie, de raad van bestuur
toetst ze en legt ze vast, de directie implementeert ze
en de raad van bestuur tenslotte controleert de
uitvoering ervan. In deze wisselwerking is er een
belangrijke constructieve relatie tussen de directie en de
raad van bestuur waarbij de directie bij de raad terecht
kan met zijn overtuigingen en twijfels.

Het vergaderschema van de afgelopen jaren zag er als volgt uit:
Bestuursvergaderingen:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
			
31 jan
20 jan
18 jan
11 jan
10 jan
15 jan
7 jan
6 jan
			
27 mrt
10 mrt
30 mrt
22 feb
7 feb
5 mrt
4 feb
3 feb
			
22 mei
24 mrt
21 apr
05 apr
6 mrt
15 apr
1 apr
3 mrt
			
25 jun
12 mei
9 jun
02 mei
29 mrt
7 mei
6 mei
31 mrt
			
29 jul
23 jun
8 sep
07 jun
8 mei
5 jun
2 jun
5 mei
			
11 sep
8 sep
25 nov
05 sep
5 jun
30 jul
1 jul
2 jun
			
19 nov
7 okt
8 dec
12 okt
7 aug
3 sep
2 sep
7 jul
			
11 dec
9 nov
29 dec
09 nov
4 sep
1 okt
7 okt
1 sept
				
8 dec		
23 nov
2 okt
5nov
4 nov
13 okt
						
13 dec
6 nov
7 dec
2 dec
10 nov
							
4 dec			
8 dec
Algemene vergaderingen: 2008
2009
2010
			
25 jun
12 mei
9 jun
						

2011
22 feb
07 jun

2012
05 jun

2013
6 mei
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2014
2 jun

2015
2 jun

Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurders Eric
Nauwelaerts en Julien Dilen, de commercieel manager
Anita Asselberg, de logistiek manager Nico Pauwels en
de directeur Koen Goemans. Het dagelijks bestuur komt
minstens maandelijks samen.

Raf Van den Broeck
Raf werkt als Operations Manager bij het
bedrijf BD Schenker in Mechelen. Hij woont
in Lier. In zijn vrije tijd staat hij achter het
fornuis voor allerhande klanten (dekwizinlier).

Julien Dilen
Julien is gepensioneerd algemeen directeur
van het Psychiatrisch Centrum Broeders
Alexianen in Boechout. Hij is sinds 2000
bestuurslid bij Opnieuw & Co en dus een
oude getrouwe. Hij woont in Lier en heeft
jaren zeer actief meegewerkt aan de
uitbouw van de organisatie. Julien is lid van
het dagelijks bestuur.

Laurence Finé
Laurence woont in Mortsel en is Director
Innovations bij Telenet. Laurence is de
financieel expert bij uitstek in de raad van
bestuur van Opnieuw & Co.

Jorn Verbeeck
Jorn woont in Kontich en is werkzaam bij
OVAM. Hij kent alles van afvalstoffen en hij
is specialist met betrekking tot transitie en
de levenscyclus van materialen. Hij is ook
lid van de Club of Rome.
Christ Goemans
Christ is gepensioneerd zelfstandige en
medeoprichter van Opnieuw & Co. Hij is
een medestander sinds het eerste uur en
jaren zeer actief geweest rond gebouwen
en infrastructuur. Hij woont in Kessel
(Nijlen).
Peter Nauwelaerts
Peter woont in Lier en is directielid bij
Reynaers Aluminium in Duffel. Hij oefent
daar de functie uit van Operations Manager.
Hij is ook voorzitter van de bestuursraad
van vzw Jeugdzorg Ter Elst in Duffel.
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Eric Nauwelaerts
Eric woont in Duffel en is directielid van
Brico / Brico Plan-It.
Hij was daar o.a. winkeldirecteur, operations
manager en expansie-manager. Door zijn 40
jaar ervaring kent hij het leiden en begeleiden
van winkels door en door. Hij is ook lid van
het dagelijks bestuur.
Goele Custers
Goele woont in Mortsel en is namens het
stadsbestuur van Mortsel waarnemend
bestuurder bij Opnieuw & Co. Zij is schepen
in Mortsel en werkt als diversiteitsmanager
bij Randstad.

•2• Het social audit-proces

Wat is een social audit?
Social auditing is een methode die ontwikkeld werd door
de New Economics Foundation in Londen en die door
Hefboom vzw in Vlaanderen werd geïntroduceerd. Het is
een proces waarbij een onderneming nadenkt over haar
sociale en maatschappelijke impact en over haar ethisch
gedrag. Dit wordt gemeten, geëvalueerd, gerapporteerd
en indien nodig bijgestuurd. Hierbij wordt rekening ge
houden met de bedrijfsdoelstellingen, met divisies en ver
wachtingen van de verschillende betrokkenen of ‘stakehol
ders’ en met de ruimere samenleving. Zoals een financiële
audit aanwijzingen geeft over de financiële gezondheid van
een bedrijf, zo geeft een social audit aanwijzingen over de
sociaal-ethische gezondheid van een bedrijf.
De evaluatie gebeurt systematisch op basis van dialoog,
kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren en
benchmarks1.
Waarom doet Opnieuw & Co
een social audit?
Zoals al bleek uit de inleiding is het behalen van fantas
tische financiële rendementen niet de hoofddoelstelling
van Opnieuw & Co. Dit kringloopcentrum heeft een
1

grotere dan normale belangstelling voor maatschappelijk
rendement.
Mens- en milieuvriendelijk ondernemerschap krijgt op
een actieve manier een plaats in het management van
Opnieuw & Co. Financieel en maatschappelijk rendement
moeten een vruchtbaar evenwicht vormen. Daarom
moeten beiden op een even doortastende manier ge
ëvalueerd worden. Het financieel jaarverslag is een ge
accepteerd middel om de financiële en commerciële
resultaten van een onderneming in kaart te brengen. Om
een accuraat beeld te krijgen van de sociale, ecologische
en maatschappelijke impact van een bedrijf gebruikt men
de laatste jaren steeds meer het concept social auditing.
Hoe verloopt een social audit
bij Opnieuw & Co?
Hefboom vzw heeft in samenwerking met de New Eco
nomics Foundation een handleiding rond social auditing
uitgewerkt.
Opnieuw & Co was één van de organisaties die werd
geselecteerd voor het uittesten van deze methode. De
resultaten van die eerste social auditcyclus zijn te vinden
in het rapport “Social Audit 1995-1997. Hoe mens- en
milieuvriendelijk werkt Opnieuw & Co?”.
In deze eerste social auditcyclus werd een proces gestart
met de medewerkers, waar de missie van Opnieuw & Co
werd getoetst en vertaald in zes concrete doelstellingen.
Daarnaast werden de 8 mensen die op dat moment
bij Opnieuw & Co werkten, via een anonieme enquête,
om hun mening gevraagd over diverse aspecten van het
bedrijfsbeleid.

Een benchmark is een vergelijkbaar cijfer uit een representatief onderzoek waaraan een bedrijf haar eigen situatie kan meten.
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Het volgende rapport bracht verslag uit van de jaren
1998-1999 en bevatte een planning voor 2000-2002.
Per doelstelling werden de prestaties geëvalueerd en
werd een nieuwe planning opgemaakt. Via 2 dialoog
sessies werd een gesprek gevoerd met de medewerkers
over wat ze belangrijk vonden om zich goed te voelen bij
Opnieuw & Co.
Het derde rapport bevatte een evaluatie van 2000, 2001
en 2002.
Het rapport van de jaren 2003-2004 bevatte de resul
taten van een klantenbevraging die gehouden werd in
onze twee winkels van Lier en Mortsel. Ook de mede
werkersbevraging werd opnieuw georganiseerd.
De 3 sociaal auditrapporten voor de periode 2003-2004,
2005-2006 en 2007-2008 werden op dezelfde manier
opgemaakt als de voorgaande.
Overzicht sociaal
audit rapporten
1995-1997

Vanaf 2009 wordt het sociaal auditrapport jaarlijks opge
maakt.

Tot hiertoe verschenen er 13 Sociaal Auditrapporten.

Bevraging medewerkers

Bevraging klanten

1997 - Hefboom

1997 - Hefboom
1999 - Studente (eindwerk bevraging verschillende kringwinkels)

1998-1999
1999 - Opnieuw & Co
			
2000-2002
2003-2004
2003 - Hefboom
			
2005-2006
2005 - Hefboom
			

2004 - Opnieuw & Co
(winkels Mortsel & Lier)
jan. 2005 - Opnieuw & Co (winkel Duffel)
dec. 2005 - Opnieuw & Co
2008 - Opnieuw & Co (beperkte bevraging
naar wijze verplaatsing)
2009 - MARK

2007-2008
2007 - Hefboom
			
2009
Opnieuw & Co
2010
Opnieuw & Co (enkel medewerkers bevraagd, 					
2011
		
leidinggevenden reeds bevraagd door Idewe)
2012
2013
Opnieuw & Co
2014
Opnieuw & Co			
2015
Opnieuw & Co
			
(resultaten in 2016)
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•3• Doelstelling 1
Verminderen van de afvalberg
Eén van de belangrijkste maatschappelijke doelstellingen
van Opnieuw & Co is het verminderen van de afvalberg.
Op een bescheiden manier, door producthergebruik,
probeert Opnieuw & Co haar bijdrage te leveren aan een
beter milieu. Om te kunnen bepalen hoeveel Opnieuw &
Co in 2015 van de afvalberg redde, en een deel van de niet
verkoopbare goederen recycleerde (metaal, non-ferro,
papier, …) kijken we na hoeveel goederen in hergebruik
worden genomen. We overlopen eerst hoeveel goederen
Opnieuw & Co inzamelde, waarna beschreven wordt
welk deel van de ingezamelde goederen werkelijk terug
in omloop gebracht wordt.
Inzameling van herbruikbare goederen
De hoeveelheid ingezamelde goederen bepaalt Opnieuw
& Co door het systeem van gemiddelde gewichten,
uitgewerkt in samenwerking met OVAM, de gemeenten
en KOMOSIE.
Het registratiesysteem ECLIPS wordt hiervoor gebruikt.
Het laat toe de goederenstroom te registreren van de
ophaling tot de verkoop.
In elke productgroep wordt per ingezameld soort
goed een vast gemiddeld gewicht bepaald. Dit gewicht
wordt vermenigvuldigd met het aantal ingezamelde
goederen. Het softwaresysteem ECLIPS wordt sinds
2013 door de hele kringloopsector gebruikt en is van
toepassing op alle ingezamelde goederen. Een uitgebreide
rapportagemodule laat toe om heel wat informatie uit
het systeem te genereren.

Opnieuw & Co is aangesloten bij
de Koepel van Milieuonderne
mers in de Sociale Economie.
Vanuit Komosie wordt met de
stuurgroep AEEA richting gegeven
aan de werking van verschillende
elektro-ateliers en hergebruikcentra
in Vlaanderen. Komosie vzw verenigt en ondersteunt de
sociale economie-ondernemingen die activiteiten met
ecologische meerwaarde uitoefenen.
In 2015 werd in totaal 4 464,4 ton herbruikbare goederen
ingezameld. Deze goederen werden ingezameld via ver
schillende kanalen: de gratis ophaaldienst van Opnieuw &
Co, de containerparken van de 10 samenwerkende ge
meenten, de inwoners die zelf hun goederen naar één van
onze 5 winkels of het centraal magazijn brengen, de kle
dingcontainers en het huis-aan-huis ophalen van kleding.

Inzameling van herbruikbare goederen.
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• De tweede stijging situeert zich in het ophalen van
goederen, daar realiseert Opnieuw & Co een stijging
van 16 %.
• De derde stijging is gerealiseerd dankzij de inzamelingen
via de textielcontainers. Op de containerparken zien
we een stijging van 17 % en bij de straatcontainers is er
een stijging van 22 %.

Instroom goederen in kg

Opmerkelijk is dat bij het openen van een nieuw winkel
punt, het binnenbrengen sterk verhoogt in die regio.
Uit voorgaande grafiek kunnen we de groei in goede
reninzameling door de jaren heen in stijgende lijn waar
nemen. In 2015 kenden we een stijging van 22 % t.o.v. 2014.

Sinds het prille begin in 1996 tot eind 2015 vermeerdert
de hoeveelheid ingezamelde goederen van 191 ton naar
4 464,4 ton. Dus bijna 24 keer meer dan in het eerste jaar.

De stijging van het aantal kilogram, goed voor een totaal
van 805 ton in 2015 t.o.v. 590 ton in 2014 is vooral te
wijten aan volgende inzamelkanalen:

Het inzamelen van één ton goederen levert een besparing
op van één ton CO2-emissie dus voor het afgelopen jaar
betekent dit dankzij Opnieuw & Co een besparing van
805 ton CO2-emissie.
De kringloopwinkels leveren een veel grotere bijdrage
aan het milieu dan vaak wordt gedacht.

• Het brengen van goederen in de inzamelpunten in
onze 5 winkels en het centraal magazijn Vredebaan te
Mortsel. We noteren een stijging van liefst 31 procent.
		
Boechout
Duffel
Edegem
Hove
Kontich
Lier
Lint
Mortsel
Nijlen
Ranst
Gemiddelde in onze
10 gemeenten (kg/inw)
Gemiddelde incl. kg buiten
ons ophaalgebied
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2007
5,67
12,90
5,21
4,91
5,23
9,17
5,48
8,44
2,91
2,39

2008
5,87
12,00
5,95
6,13
5,83
7,41
6,80
15,28
2,89
2,68

2009
6,96
13,29
6,18
6,60
7,16
8,07
6,68
14,19
4,60
2,81

2010
8,97
13,63
8,57
9,95
10,42
9,76
8,09
16,87
6,36
3,95

2011
9,58
15,80
9,59
11,27
12,50
12,66
9,70
16,97
7,96
5,27

2012
10,86
17,48
10,98
11,56
13,60
13,84
9,21
18,25
8,71
5,54

2013
12,96
26,24
13,24
13,94
14,12
15,84
11,20
21,26
9,18
5,64

2014
14,95
24,27
16,80
16,53
20,37
18,78
13,37
24,59
10,48
6,77

2015
16,34
30,26
18,19
18,43
22,33
21,85
15,43
27,69
18,65
7,75

6,39

7,34

7,91

9,90

11,46

12,67

14,72

16,69

19,69

7,11

7,93

8,48

10,46

12,13

13,23

15,74

17,37

23,44

De tabel op pag. 14 geeft weer hoeveel kilogram Opnieuw
& Co per gemeente per inwoner per jaar inzamelt.

Historiek per inzamelkanaal

De 10 gemeenten lieten in 2015 een stijging noteren.

Een afhaling op afspraak.

Volgens de gegevens uit het Komosie rapport van 2015
blijkt dat de gemiddelde inzameling per inwoner 10,79 kg is.
In 2015 is dat voor Opnieuw & Co 19,69 kg/inw.
Als men het aantal kg per inwoner berekent staat Duffel
op de 1ste plaats, gevolgd door Mortsel op de 2de plaats en
Kontich volgt op de 3de plaats.

De hoeveelheid die we ophaalden bij de containerparken
is hetzelfde gebleven als in 2014.
Ophalingen
Opnieuw & Co engageert zich om binnen de 2 werkdagen
goederen op te halen op afspraak. In 2015 zijn we daar
voor 98,73 % van de werkdagen in geslaagd.
Bij de inzamelkanalen merken we duidelijk een verandering
in de wijze waarop ingezameld wordt. Het brengen van
goederen is met 31 % gestegen, het resultaat van het extra
binnenbrengpunt in Kessel (Nijlen). Ook halen we met
onze vrachtwagens 16 % meer op.
2012

2013

2014

2015

2 dagen 93,00 %
3 dagen 6,88 %
4 dagen 0,09 %
5 dagen 0,03 %

96,80 %
3,16 %
0,04 %
0%

99,36 %
0,64 %
0%
0%

98,73 %
1,27 %
0%
0%

Huis aan huis textielophaling in Duffel.
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Aantal brengers (personen)

2011

2012

2013

2014

2015

Duffel
8 839
12 106
13 121
11 628
13 561
Mortsel (winkel + magazijn)
10 024
9 718
10 718
14 748
16 246
Lier
5 276
6 212
5 980
8 409
9 420
Kontich				
5 634
6 643
Nijlen					
4 865

2015
Ingezameld
Hergebruik
		kg/inwoner
Boechout
Duffel
Edegem
Hove
Kontich
Lier
Lint
Mortsel
Nijlen
Ranst
Gem. in onze
10 gemeenten
(kg/inw)
Gem. incl. kg
buiten ons
ophaalgebied

16,34
30,26
18,19
18,43
22,33
21,85
15,43
27,69
18,65
7,75

7,19
13,31
8,00
8,11
9,83
9,61
6,79
12,18
8,21
3,41

16,69

6,26

23,44

10,31

In 2010 zijn we in Nijlen gestart met het huis-aan-huisophalen van textiel en dit 4 maal per jaar. Sinds 2013
bieden we deze service ook aan in Duffel en Mortsel.
Vanaf 2015 halen we ook in Boechout 4x/jaar textiel op.
Opnieuw & Co is in onze regio veruit de enige plaats waar
afgedankte, maar herbruikbare goederen nog gratis door
de burgers kunnen afgeleverd worden. Containerparken
en ophalingen van groot huisvuil zijn steeds meer en meer
betalende systemen geworden.

•16•

Er werd 31 % meer gebracht naar onze winkels.

Hergebruik
De doelstelling die OVAM vooropstelt tegen 2015 is 5 kg
hergebruik per inwoner te realiseren.
In 2015 zijn er reeds 9 gemeenten die het gestelde doel
behalen. Enkel de gemeente Ranst heeft het voorop
gestelde doel nog niet behaald.
Herbruikbare en recycleerbare goederen
Inzamelen van goederen is één ding. De goederen moeten
ook terug in omloop gebracht worden om de afvalberg
daadwerkelijk te verkleinen.
Alle goederen die binnenkomen worden onmiddellijk
aan een eerste selectie onderworpen. Duidelijk niet-

verkoopbare goederen belanden bij de recyclage. Onder
“duidelijk niet-verkoopbaar” wordt verstaan: goederen die
erg vuil zijn, goederen die stuk of erg onvolledig zijn en
goederen die wij van rechtswege niet mogen verkopen.
Alle afval wordt zorgvuldig gesorteerd en elke afvalfractie
wordt naar een specifieke verwerker afgevoerd. Sommige
goederen geraken niet verkocht en komen terecht bij de
desbetreffende afvalfracties.
We onderscheiden volgende restfracties:
•
•
•
•
•
•
•

restafval
hout
steenpuin (o.a. porselein)
papier en karton
metaal
lompen
AEEA
(afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
• harde gemengde plastiek (dit sinds 2013)

Fractie
Restafval
Hout
Steenpuin
Papier en karton
Metaal
Plastiek
Lompen
AEEA
Totaal restfracties
Uitstroom naar winkel
Totale instroom

Behandeling van goederen en werken met mensen vraagt
een hoge mate van verantwoordelijkheid en van veiligheid,
alle voorzorgen worden genomen om een omgeving te
creëren waarin veilig en doelmatig kan gewerkt worden.
De zone waarin met fluo hesjes wordt gewerkt is
bijvoorbeeld duidelijk afgebakend.
Binnen deze zone mogen alleen bevoegde personen
komen met fluo hesje aan.
Onze heftruckchauffeurs hebben een opleiding gekregen
en zijn na theoretische en praktische proeven gecertifi
ceerd.

Hergebruikpercentage:
Volgens de gegevens uit het “Komosie rapport van 2015”
is dat 46,5 % voor de sector.
Voor Opnieuw & Co is dit 44 % in 2015.

2013 aantal kg
371 000
507 900
60 080
192 140
158 726
60 994
168 350
305 723
1 834 273
1 235 152

%
12,39
16,54
1,95
6,25
5,17
1,98
5,48
9,96
59,76
40,24

2014 aantal kg
418 634
648 680
63 280
218 905
158 900
68 440
209 744
296 618
2 102 514
1 527 110

%
19,91
30,85
3,01
10,41
7,56
3,26
9,98
14,11
57,42
42,58

2015 aantal kg
491 480
796 940
92 160
257 060
208 480
88 650
250 393
273 282
2 479 679
1 984 733

%
19,82
32,14
3,71
10,37
8,41
3,58
10,10
11,02
55,54
44,46

3 069 425

100

3 659 624

100

4 464 412

100

35,72 % van de afvalfracties gaat naar de recyclagehandel, 19,82 % is restafval.
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Op basis hiervan wordt een offerte opgemaakt met
een volledig overzicht van de kosten, werkuren, huur
ladderlift, …
Extra service is een kleine service die we aanbieden om
bv. een kast, TV, doos, … van een verdieping via trap of lift
naar beneden te halen of te leveren.
In 2015 hebben we in totaal 230 maal onze service
aangeboden, waarvan 72 inboedels en 158 extra services.
Het afvalreductie-effect
Sinds 2013 wordt plastiek apart gehouden voor recyclage.

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Inboedels

Extra service

54
64
44
61
75
72

57
39
66
80
73
158

Van de hoeveelheid ingezamelde goederen wordt bijna
de helft in hergebruik genomen. Dit is de hoeveelheid
ingezamelde goederen die in de kringloopwinkels
verkocht worden en bij de klanten een tweede leven
krijgen. De overgebleven niet-verkochte goederen
worden gerecycleerd of – als het echt niet anders kan
– verbrand. Het afvalreductie-effect is de hoeveelheid
verkochte en gerecycleerde goederen die Opnieuw & Co
van de afvalberg redt en terug in omloop brengt.
Opnieuw & Co zorgde ervoor dat in 2015 1 985 ton
“afval” hergebruikt werd (verkocht in de winkel).

Inboedelservice & extra service
We bieden 2 betalende services aan:
• inboedelservice
• extra service
Inboedelservice is het volledig leeghalen van huizen of
appartementen.
Na een telefonische afspraak komt een verantwoordelijke
ter plaatse om een inventaris op te maken van de inboedel,
inschatten hoeveel werkuren, personeel en materieel er
nodig zijn.
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De inboedelservice van Opnieuw & Co is nog altijd een blijvend
succes en wordt zeer gewaardeerd door de gebruikers.

De plaats waar goederen kunnen binnengebracht worden, wordt nu zeer duidelijk aangeduid met grote borden.

Als we de cijfers van de inzameling en verwerking in
verhouding met de cijfers van de ingezamelde kg per
inwoner berekenen, krijgen we het afvalreductie-effect
voor Opnieuw & Co.
Het afvalreductie-effect voor Opnieuw & Co van 2015:
10,31 kg/inwoner werd hergebruikt;
10,30 kg/inwoner werd gerecycleerd;
= 20,61 kg/inwoner werd terug in omloop gebracht
(van de 23,44 kg/inwoner).

Hergebruik kg/inwoner

Volgens de gegevens uit het Komosie rapport van 2015
werd in Vlaanderen 5 kg/inwoner hergebruikt.
Voor Opnieuw en Co is dit 10,31 kg/inwoner in 2015.

Verwerking van ingezamelde goederen
Behalve meubelen en fietsen, komen alle andere binnen
gebrachte goederen bij de productie-afdeling terecht.
De goederen worden in de productiehal in volgende
categorieën verdeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

textiel
elektro
brocante
huisraad
seizoensgoederen
sport en spel
multimedia
boeken
doe-het-zelf

Bij productie worden alle goederen beoordeeld op ver
koopbaarheid en gesorteerd in verschillende catego
rieën en prijsklassen. De verkoopbare goederen worden
geprijsd en in bakken klaargezet om naar onze winkels te
versturen.
De sterk doorgedreven selectie van de goederen is nood
zakelijk om aan de wensen van onze klanten te voldoen
en kwaliteit te waarborgen.

•19•

Overzicht
geprijsde goederen uitgedrukt in bakken

Kleding
Huisraad
Boeken
Multimedia
Sport en spel
Doe-het-zelf

2011

2012

2013

2014

2015

15 199
17 609
5 979
1 585
6 183
2 935

16 063
20 228
6 105
986
5 948
3 800

21 253
21 531
5 389
1 085
5 675
4 708

22 471
23 051
6 512
1 503
6 263
5 936

29 092
27 999
9 434
1 816
8 217
6 355

In deze cijfers zie je dat sommige afdelingen voelbaar
te maken hebben met trends waardoor het kan zijn
dat de instroom niet evenredig is met de uitstroom. Bij
de boekenafdeling is er vrijwel geen vraag meer naar
encyclopedieën. Bij de multimedia zijn dat de video’s en de
cassettebandjes. Voor sport en spel is dat pluche waarvan
er meer wordt binnengebracht dan er vraag naar is. Deze
goederen worden op aanvraag naar de winkels verstuurd.
Koelkasten met CFK’s gaan systematisch naar Recupel.
Om milieuredenen worden ze niet aangeboden in onze
winkels.

Prijzen van goederen
De productie is onderverdeeld in verschillende afdelingen
waar geprijsd wordt. Elke afdeling wordt mee aangestuurd
door een vaste medewerker.
Voor het prijzen van de goederen werken we met prijs
boeken waarin richtlijnen worden gegeven. De verschil
lende prijsboeken zijn met plaatjes visueel ingericht zodat
alle medewerkers eenvoudig aan de slag kunnen ook
wanneer ze de Nederlandse taal niet goed beheersen. Zo
wordt de taalbarrière overbrugd. Prijsboeken zorgen
ervoor dat medewerkers reeds na een paar instructies
zelfstandig kunnen werken. Indien er nieuwe soorten
goederen binnenkomen worden deze ook opgenomen in
de prijsboeken.
Overzicht prijsboeken: sport en spel, huisraad, textiel,
multimedia, elektro, doe-het-zelf, boeken en thema- of
seizoensgoederen.
De prijsboeken geven de medewerker een richtlijn om te
prijzen, een exacte prijs kan men in een prijsboek onmogelijk
aangeven. In eerste instantie let men op het materiaal en de
grootte van het product. Daarnaast let men op merklabels,
kwaliteit en bijzonderheid. Prijzen variëren tussen 5 cent en

Het prijzen van textiel.
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30 euro. Bijzonder zeldzame goederen worden uitgesor
teerd en apart door een werkbegeleider geprijsd.

Opnieuw & Co geeft 12 maanden garantie op geteste
elektrische toestellen.

Er werd digitaal een algemeen prijzenregister opgemaakt,
hierin staan meer dan 1 000 artikelen met hun verkoopprijs
over de jaren heen. Dit prijsregister wordt op regelmatige
basis aangevuld en gewijzigd naargelang de waarde van de
goederen in de reguliere winkels.
Elektro
Goederen met een stekker worden aan verschillende
testen onderworpen:
• visuele controle
• controle van de elektrische veiligheid
(meten van aarding en kortsluiting)
• functietesten

Elektrische apparaten worden getest in een speciaal daarvoor
voorzien elektro-atelier.

In 2015 is in samenwerking met Komosie een start
gemaakt met het hanteren van de hergebruikcriteria
waaraan gebruikte elektrische en elektronische apparatuur
moeten voldoen om als tweedehands product op de
markt gebracht te kunnen worden, de code van goede
praktijk inzake hergebruik van (A)EEA.
Hergebruikcijfer elektra
Stuks opgehaald
Stuks verkocht
Hergebruikcijfer

2011

2012

2013

2014

2015

21 847
4 518
21 %

25 808
5 790
22 %

29 777
14 669
49 %

40 458
18 928
47 %

49 688
19 608
39 %
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Instroom textiel
Instroom textiel in kg
Kg naar winkels
Kg lompen

2011
368 470
198 590
169 880

%
100
54
46

2012
352 821
185 261
167 560

Textielverwerking
We zoemen even in op de artikelengroep die in het
grootste volume binnenkomt:
Uit de tabel blijkt dat de instroom van textiel bij Opnieuw
& Co in 2015 opnieuw gestegen is van 386 004 kg in
2014 naar 479 137 kg in 2015.
Ook het verkoopbare textiel is toegenomen tussen 2014
en 2015 met niet minder dan 57 422 kg.
De ingezamelde kleding wordt na grondige controle
voorzien van anti-diefstaltoppen.
Het verkoopbare textiel wordt aan onze klanten
aangeboden in onze winkels in Duffel, Mortsel, Lier,
Kontich en Kessel (Nijlen).
Verwerking textiel in kg
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%
100
53
47

2013
303 299
134 949
168 350

%
100
45
55

2014
%
386 004 100
176 260 46
209 744 54

2015
479 137
231 744
247 393

%
100
48
52

Het niet-verkoopbare textiel (lompen) wordt opgehaald
door ProsPer vzw. ProsPer vzw is een initiatief vanuit
drie kringwinkels die logistiek en personele middelen ter
beschikking stellen, de dienstverlening wordt aangeboden
aan alle kringwinkels.
Doelstelling van dit project is om voor het niet-verkoop
bare textiel vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen
door een ruilsysteem op te zetten tussen verschillende
kringwinkels en/of externe afzetmarkten te zoeken.
Hieronder de bedrijven waarnaar Prosper vzw het textiel
verzendt:
Terre asbl
US Clothing
IRCEB
Curitas

Herstal
Kutch
Buggenhout
Zaventem

België
India
België
België

Samenwerking
Opnieuw & Co werkt met heel wat organisaties samen.
Leerwerkplaats Garage vzw, herstelt voor ons fietsen
die dan nadien worden aangeboden in onze winkels.

Fietsen herstellen door LWP Garage vzw
PC’s en laptops van Kringwinkel WEB vzw
Gastoestellen gaan naar Kringwinkel Antwerpen vzw
Kurk gaat naar Monnikenheide vzw
Kaarsen gaan naar Vlaspit vzw

Tevredenheid van de klanten over
de ophaalservice van Opnieuw & Co
Het producthergebruik start bij de klanten die hun
goederen inleveren. Zonder hun inbreng en bewustzijn
zouden andere burgers geen tweedehandse goederen
kunnen kopen. We peilen naar de tevredenh eid van de
klanten over de ophaaldienst, ook wel “leveranciers”
genoemd. In deze bevraging zijn de leveranciers die zelf
goederen brengen naar de kringloopwinkel, het con
tainerpark of de kledingcontainers, niet inbegrepen.

Onze gastoestellen gaan naar Kringwinkel Antwerpen.
Met Kringwinkel WEB vzw werken we samen voor
PC’s en laptops. Kurk komt terecht bij de vzw Monniken
heide en wordt verwerkt in isolatie. De sociale werkplaats
Vlaspit vzw maakt van oude kaarsen nieuwe.
2013

2014

2015

65
43
1 825 kg (50)
513 kg
6 025 kg

100
80
1 606 kg (44)
461 kg
4 928 kg

72
69
1 898 kg (52)
400 kg
6 396 kg

Bijna de helft van de goederen wordt ingezameld
door de ophaaldienst. De leveranciers van goederen
via ophaling zijn bijgevolg cruciale ‘maatschappelijke
aandeelhouders’ voor Opnieuw & Co. In 2000 besliste
Opnieuw & Co om de mening van deze leveranciers
van goederen permanent te inventariseren en te
analyseren. Sindsdien geven de ophaalmedewerkers bij
elke ophaling een evaluatieformulier en gefrankeerde
omslag af, ook als Opnieuw & Co de goederen weigert.
Op die manier wordt elke leverancier aangemoedigd om
zijn mening over de ophaaldienst van Opnieuw & Co op
een anonieme manier kenbaar te maken.

		
		

Enquêteformulieren
uitgedeeld

Enquêteformulieren
teruggestuurd

% respons

2011
2012
2013
2014
2015

7 066
7 404
7 589
8 435
9 296

1 280
1 195
1 139
1 650
1 559

18
16
15
20
17
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Het evaluatieformulier start met tien stellingen waarbij
de leverancier één van de volgende mogelijkheden kan
aankruisen: “volledig akkoord”, “akkoord”, “niet akkoord”,
“helemaal niet akkoord”.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
Vraag 9
Vraag 10
Vraag 11
Vraag 12

Daarnaast zijn er nog twee vragen waarop men “ja” of
“neen” kan antwoorden en een open vraag waarin men
algemene opmerkingen en suggesties kwijt kan.

Ik heb het telefoonnummer van Opnieuw & Co gemakkelijk gevonden.
Opnieuw & Co was telefonisch gemakkelijk te bereiken.
De vragen die wij stelden en de informatie die u kreeg aan de telefoon was duidelijk.
Aan de telefoon was men vriendelijk.
Het tijdstip voor de ophaling was gemakkelijk af te spreken.
Het telefoongesprek verliep efficiënt en vlot.
De termijn tussen uw telefoontje en de ophaling van Opnieuw & Co duurde niet lang.
De ophaalploeg was vriendelijk en beleefd.
Ik ben tevreden over het opladen, er werd geen hinder veroorzaakt.
Als Opnieuw & Co iets niet heeft meegenomen, was de uitleg daarover duidelijk.
Ik heb vroeger al goederen laten ophalen door Opnieuw & Co.
In de toekomst ga ik nog goederen laten ophalen door Opnieuw & Co.

In de grafiek “Tevredenheid ophaalservice” duiden we voor
elk van de eerste tien stellingen het percentage van de
teruggestuurde formulieren aan waarop “volledig akkoord”

en “akkoord” werd aangekruist. Hoe hoger het percentage
hoe beter het resultaat.

Tevredenheid ophaalservice
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• In 2011 werd de open vraag 280 keer ingevuld en 263
maal in 2012.
• In 2013 werd deze vraag 259 keer ingevuld en 410 keer
in 2014.
• In 2015 werd de open vraag 389 keer ingevuld.
In onderstaande tabel hebben we de reacties opgedeeld
in 3 hoofdcategorieën: specifieke opmerkingen/sugges
ties, positieve reacties en negatieve reacties.
Opnieuw & Co scoort in de tevredenheidsbevraging over de ophaling
heel hoog.

Resultaten open vraag			2011		 2012		2013		2014		 2015
			
1 280		 1 195		 1 139		 1 650		 1 559
Ingevulde open vraag			
1. Opmerkingen en/of suggesties			
2. Positieve opmerkingen			
3. Negatieve opmerkingen			

Telefonische
enquêtes

280 22 %

263 22 %

259

23 %

2%

18 1,5 %

33

3%

220 17 %

189 16 %

178

16 %

56 4,5 %

48

4%

22
36

3%

410 25 %

389

25 %

3%

142

9%

318 19 %

203

13 %

44

3%

38
54

3%

Ophalingen %
Leveringen %
Inboedels %
2012 2013 2013 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Percentage tevreden
over de ophaling.

98

100

100

100

100

100

100

100

94

96

100

100

Percentage klanten die
een enquêteformulier
heeft gekregen.

96

95

99

99

80

100

100

100

82

92

100

100

Percentage klanten die
onze chauffeurs
vriendelijk en beleefd
vonden.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Percentage klanten die
in de toekomst nog
gebruik willen maken
van onze diensten.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Welke opmerkingen ontvangen we zoal?
Positief:
• Zeer tevreden over de service, zal dat zeker aan anderen
aanbevelen.
• Heel vlotte en toffe telefoniste, goede helpers Bravo.
• Verander niets en doe zo verder.
• De ophaalploeg waren vriendelijke mensen.
• Zeer correcte afhandeling.
Negatief:
• Goederen met iets meer voorzichtigheid opladen.
• Onhygiënisch voorkomen.
• Tijdstip van ophaling was afgesproken tussen 9u30 en
12u30, ze waren er al om 9u10.
• Persoon aan de telefoon was niet bepaald vriendelijk.
• Het enige nadeel is de grote marge voor het ophalen,
tussen 9u30 en 12u30.
Opmerkingen en suggesties:
• Vragen of mensen een enquête willen invullen, hoeft
niet elke keer = papierbesparing.
• Regenkleding voor je mensen.
• Blij dat mijn kacheltje nog andere mensen kan ver
warmen.
• Ik kende de ophaaldienst enkel voor meubels. Ik heb
nu ook boeken en kleding meegegeven.
• De kledingafdeling op maat hangen niet op kleur.

De telefonische bevraging.

en dit zowel over de ophalingen, de leveringen als de
inboedelservice.
Bij de ophalingen in 2015 had 69 % geen opmerkingen, 1 %
negatieve opmerkingen en 30 % positieve opmerkingen.
Negatieve opmerkingen: lijst klopte niet met de op te
halen goederen, er waren vertragingen, te veel goederen
in vrachtwagen en 2de afspraak moeten maken, ... Bij
de leveringen 2015 had 75 % geen opmerkingen, 4 %
negatieve opmerkingen en 21 % positieve opmerkingen.
Negatieve opmerkingen: tafel niet gemonteerd, werd
ter plaatse gedaan, meubels waren beschadigd, … Bij
de inboedels in 2015 had 75 % geen opmerkingen, 0 %
negatieve opmerkingen en 25 % positieve opmerkingen.
Wagenpark
Van maandag tot en met zaterdag zijn er 10 vrachtwagens
van Opnieuw & Co op de baan om goederen af te halen

In 2015 daalde het aantal ingevulde open vragen met
5 % t.o.v. 2014. Het aantal opmerkingen en/of suggesties
steeg met 273 % t.o.v. 2014. De positieve opmerkingen
daalden met 36 %. Het aandeel negatieve opmerkingen
daalde met 19 % t.o.v. 2014.
In 2010 startte Opnieuw & Co met telefonische en
quêtes. In 2015 werden in totaal 361 mensen bevraagd
Het wagenpark van Opnieuw & Co.
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aantal schadegevallen
aantal vrachtwagens in gebruik

2011

2012

2013

2014

2015

7
6

7
7

6
7

7
8

7
10

Nr.
		

Nummer-	
plaat

Inschrijvings-	
datum

Emissieklasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1AYH356
1AYH264
1BYE277
1BYF236
563AKP
1AYV379
1BYB901
1GTM262
1KNC226
1LHT707

2/11/2006
25/01/2007
23/01/2008
7/07/2008
31/03/2009
29/06/2011
19/11/2012
24/04/2014
6/05/2015
1/10/2015

euro 3
euro 3
euro 4
euro 4
euro 4
euro 5
euro 5
euro 5b
euro 5b
euro 5b

en te leveren bij onze interne en externe klanten.
Het wagenpark is in 2012 uitgebreid met 1 vrachtwagen
en 2 bestelwagens voor het team infrastructuur. In 2015 is
het wagenpark opnieuw uitgebreid met 2 vrachtwagens.

Opvolging planning

2015:

met 22 %
• Inzameling is ges tegen
l (Nijlen)) i.p.v.
sse
Ke
+
(natuurlijke groei
vooropgestelde 24 %
bare goederen binnen te
• Ex tra punt om herbr uik
winkel in Kessel (Nijlen)
brengen in onze nieuwe
r
g van tex tiel wordt 4x /jaa
• Huis-aan-huisinzamelin
opgehaald in Boechout
cht wagens aangeschaft
• Er werden 2 ex tra vra
om in te zamelen
uwd.
• De website werd ver nie
t.
nie
De algemene folder

De tabel hiernaast geeft de euro-score aan van de
vrachtwagens van Opnieuw & Co. Wij hebben een erg
verouderd wagenpark. In de toekomst zullen we hier
verandering in brengen.
In 2012 zijn we gestart met de bouw van een nieuw
gebouw voor onze logistieke en productieafdeling. Dit
gebouw is voorzien van 3 laad- en loskades. Dit heeft
meer rendement tot gevolg door minder wachttijden
voor de chauffeurs.
De vrachtwagens zijn voorzien van een Track and
Trace systeem zodat we een betere opvolging kunnen
realiseren bij onze huis-aan-huis ophalingen van textiel
in de gemeenten Duffel, Nijlen, Boechout en Mortsel.
Tevens is dit systeem geschikt voor de opvolging van de
rijtijden, controle van de gevolgde routes en afstanden.

Planning 2
016:

• Inzamelin
g laten stijg
en met 11
(natuurlijke
%
groei + Ke
• Huis-aan
ssel (Nijlen
-huisinzam
))
eling van k
(4x /jaar)
leding in Ko
ntich
• 4 vrachtw
agens 7,5 to
n in gebruik
vervanging
nemen ter
• Algemen
e folder ve
rnie
• 45 nieuw
e k ledingco uwen
ntainers in
• Intern ja
gebruik ne
arcampagn
me n
e
voeren ron
• Binnenb
d k lantgeri
rengen goe
chtheid
deren digit
aliseren
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•4• Doelstelling 2
Inburgeren van
producthergebruik
Opnieuw & Co rekent het stimuleren van het gebruik van
tweedehandse goederen tot één van haar missies. Het
kringloopcentrum probeert alle bevolkingsgroepen aan
te zetten tot hergebruik van tweedehandse goederen.
Het cliché dat alleen kansarmen naar de kringloopwinkel
afzakken is al lang voorbijgestreefd. De drempelvrees,
die in de beginjaren van het kringloopbestaan sommige
bevolkingsgroepen weerhield, is overwonnen.
Media-aandacht
Concreet willen we zoveel mogelijk mensen kennis laten
maken met de kringloopgedachte. Daarom vinden we het
belangrijk om via de media informatie te verspreiden. In
ons communicatiebeleid schenken we aandacht aan de
algemene sensibilisatie rond het hergebruik van goederen,
wat begint bij het inleveren van goederen en eindigt bij
de aankoop ervan in De Kringwinkel Opnieuw & Co.
Hierna gaan we na in welke mate we erin slaagden om
het hergebruik in te burgeren. We meten dit met het
aantal persartikels, het aantal klanten en de winkelomzet.

Opnieuw & Co is heel trots op haar troeven en maakt deze ook
bekend op vaandels in al haar winkels.
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De media zijn een dankbaar kanaal om de bevolking te
informeren en op een positieve manier te beïnvloeden.
Om financiële redenen kiezen we voor free publicity.
De aandacht die we in de pers krijgen, stimuleert de
inburgering van het hergebruikidee.

Persartikels

In 2015 haalde Opnieuw & Co 193 maal de pers, een
stijging van 11,56 % t.o.v. 2014.
De evenementen zoals Valentijn, Zomermarkt en Kerst
markt, samen met Retromarkt en Dag van De Kring
winkel, worden zoals altijd stevig in de kijker gezet in de
geschreven en gesproken media. Ook de opening van
onze vijfde winkel in Kessel (Nijlen) kwam aan bod in de
pers. 2015 is ook een succesvol jaar omdat dit het jaar
is waarin we de magische kaap bereikten van 4 miljoen
kilogram binnengebrachte goederen. Het éénprogramma ‘Iedereen Beroemd’ kwam langs met de
‘rode telefoon’-rubriek in onze winkel in Kessel (Nijlen).
Helaas kregen 3 van onze winkels, namelijk de vestigingen
in Duffel, Kessel (Nijlen) en Mortsel in de maand oktober
inbrekers over de vloer wat voor persaandacht zorgde.
Daarnaast is Opnieuw & Co constant actief op het vlak
van e-mailmarketing en sociale media. We versturen
maandelijks een digitale nieuwsbrief met informatie
over o.a. de winkelacties. Ook het aantal volgers op
onze facebookpagina blijft voortdurend stijgen. Tot
slot verzenden we twee keer per jaar een papieren
nieuwsbrief naar 6 200 klanten.
Opnieuw & Co verleende in 2015 materiële steun aan
30 evenementen/organisaties:
Film voor Eyeworks, Internationale Jeugdconferentie

Lier, Fotoshoot van Kringwinkel/Komosie, SAL quiz
St. Aloysius Instituut Lier, Big in Boechout, Schoolrock
Festival Kontich, Stratenloop Boechout, Netwerkavond
Edegem, Biofestival Lier, Fortengordel Edegem, Recupel
On Tour Lier, Project Schaduwvelden Sint Amadeus
Mortsel, Open Deur Middag RC ‘De Keerkring’ Mortsel,
Event justitiepaleis Antwerpen, Repaircafé Hove,
Rommelmarkt Oudercomité Mira Mortsel, Midzomer
winkelfestival Nijlen, Brakrock Duffel, Lochtfest Duffel,
Jour Tibour Nijlen, Repaircafé Kontich, Fortbom Mortsel,
De ronde van Mortsel Dorp Mortsel, Jazz@home
Boom, Theaterproductie ‘Greenwich’ Duffel, KONFIJT
Boechout, Installatie woning vluchtelingen Duffel,
Bisterquiz Kessel, Mechelen houdt je warm Mechelen,
Videoclip K3.
Er werden eveneens 87 uitleenovereenkomsten afge
sloten met filmsets en theatergezelschappen voor het
uitlenen van goederen en materialen.
In 2015 heeft Opnieuw & Co voor de 4de keer deelge
nomen aan het Sfinks festival in Boechout. Wij waren

Op de weide van het muziekfestival Sfinks in Boechout stonden
we met een informatiestand.
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Er werd ook een hoek voorzien
voor het uitlenen van strips en
magazines

aanwezig met een info
stand op de festivalweide
en een verkoopsstand op
de markt. De “gere
cy
cleerde kussens uit zetels”
waren een groot succes,
alsook de babyhoek die
was aangekleed door
Opnieuw & Co.
De verkoopstent op de
festivalmarkt lokte meer
dan 1 450 klanten.

Rondleidingen
In 2013 waren er 25 rondleidingen, in 2014 steeg dit naar
30. Het aantal rondleidingen in 2015 was 24. Hiervan
gingen er 9 door in onze winkels en 15 groepen hadden
interesse in onze productie- en logistieke werking. In
totaal zijn er 364 deelnemers langs geweest bij Opnieuw
& Co.
Het speurneuzenspel, speciaal ontwikkeld door onze
koepelorganisatie voor schoolkinderen, werd 6 keer
gespeeld in 2014. Voor 2015 noteren we een stijging naar
9 in de winkels van Mortsel en Duffel. Het spel spelen of
een rondleiding volgen is steeds volledig kosteloos.

heid om via het formulier “Omdat het altijd beter kan”
suggesties en opmerkingen achter te laten in onze
ideeënbus. We willen samen met onze klanten steeds
voor verbetering gaan en zo onze werking afstemmen
op de behoeften van onze klanten.
We delen deze berichten op volgens de 6 P’s van
een winkelwerking: plaats (enerzijds alles wat met
de infrastructuur, de ligging en de bereikbaarheid te
maken heeft en anderzijds alles over winkelbeleving),
product, prijs, presentatie, promotie (acties, kortingen,
aankondigingen, evenementen) en personeel.
Negatief
Positief
Plaats		
infrastructuur
2
1
winkelbeleving
5
9
Product
6
1
Prijs
1
2
Presentatie
2
Promotie
1
Personeel
8

Onze ideeënbus
Niet alleen een doorgedreven bevraging geeft ons een
kijk op de noden van onze klanten. In onze winkel
vestigingen hebben klanten elke winkeldag de gelegen
Klantenservice wordt hoog in het vaandel gedragen bij Opnieuw & Co.

Berichten ideeënbus
Aantal
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

12

10

20

48

53

25

Aantal klanten

Gemiddeld aantal klanten per dag

Het aantal klanten dat aan de kassa afrekent is een
belangrijke indicator om na te gaan in welke mate
producthergebruik ingeburgerd is. De 5 Opnieuw &
Co kringwinkels mochten in 2015 aan de kassa 341 067
klanten bedienen. Dit is een stijging van meer dan 19 %
t.o.v. 2014. Dit komt mee door de opening van onze 5de
winkel in Kessel (Nijlen).
Aantal klanten

Benchmarks uit het Komosie rapport van 2015:
In 2015 mochten we in onze winkels 341 067 klanten
bedienen bij een aankoop.
Dat is gemiddelde van 224 per dag/winkel.
Het gemiddeld aantal klanten per kringloopwinkel in heel
Vlaanderen bedraagt 144 per dag in 2015.

Als we het klantenaantal vergelijken per winkelvestiging,
dan hebben 110 197 klanten een aankoop verricht in
Mortsel. In de vestiging te Duffel mochten we 93 048
klanten aan de kassa verder helpen.
In Lier zagen we 42 930 mensen aan de kassa passeren.
In Kontich waren dat er 50 878.
In onze nieuwe winkel in Kessel (Nijlen) mochten we
reeds 44 014 klanten verwelkomen sinds de opening
in juni.
Deze cijfers wijzen erop dat het inburgeren van product
hergebruik steeds toeneemt.

Nieuwe digitale kassa’s
In 2015 zijn we van start gegaan met een nieuw digitaal
kassasysteem Shopplus. Onze nieuwe kassa’s werken
met touch screens en ook met barcodelezers.
Winkelomzet 5 winkels samen
De totale winkelomzet in 2015 bedraagt 2 988 002 euro.
Dit is een stijging van 24 % t.o.v. 2014. Deze stijging wordt
mee veroorzaakt door de opening van onze 5de winkel
in Kessel (Nijlen). De winkel in Kontich was in 2015 een
volledig jaar open.
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2012
2013
2014
2015
euro
euro
euro
euro
Mortsel
867 713,98
948 482,47
966 359,27
970 036,26
Duffel
736 570,25
835 503,42
895 073,92
909 569,67
Lier
258 841,40
294 321,89
310 426,24
302 166,53
Kontich			
238 793,84
368 211,32
Nijlen				
438 018,48
Totaal 1 863 125,63 2 078 307,78 2 410 653,27 2 988 002,27

Klanten kunnen betalen met Bancontact-,
Mastercard-, Visa- en Maestro-kaarten.
Deze betaalwijzen worden gepromoot,
ook voor kleinere bedragen.
In 2015 hebben 69 777 elektronische trans
acties plaatsgehad, een stijging van bijna
28 % t.o.v. 2014.
Bijna 20 % van de klanten betaalt met een
kaart, goed voor 42 % van de totale omzet.

Omzet in euro inclusief 6 % BTW
Winkelomzet (inclusief btw)

Gemiddelde uitgaven per klant
In 2015 was de gemiddelde aankoopsom per klant in
Mortsel 8,80 euro en in Duffel 9,75 euro. Lier haalde
een gemiddelde aankoopsom per klant van 7,18 euro en
in Kontich was dit 7,23 euro. De nieuwe winkel in Kessel
(Nijlen) bracht 9,86 euro per klant op.

Gemiddelde uitgave per klant per jaar

Benchmarks uit het Komosie rapport van 2015:

De medewerkers van winkel Kontich heten iedereen welkom!
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Het gemiddelde dat onze klanten per aankoop
uitgaven aan onze kassa’s was voor 2015 8,44 euro.
Het gemiddelde binnen heel onze sector was
8,63 euro in 2015. Bedragen incl. 6 % BTW.

De winkeloppervlaktes van Kontich en Lier zijn heel wat
kleiner dan in onze andere 3 winkels, er kunnen daar
dan ook minder meubels verkocht worden, waardoor
het gemiddelde aankoopbedrag per klant ook lager ligt.

Omzet per productgroep

Productgroepen
De drie best verkochte artikelen blijven nog steeds
kleding, meubelen en huisraad.
Kleding staat nog steeds op de eerste plaats en
vertegenwoordigt 38 % van het totale omzetcijfer. In
deze productgroep kenden we een stijging van meer
dan 27 % t.o.v. vorig jaar.
Ook de omzet van de meubelen blijft stijgen, met 10 %
meer dan in 2014. De meubelverkoop vertegenwoordigt
bijna 19 % van de totale omzet.
De omzet van de huisraad kende in 2015 een stijging
van meer dan 28 %. Dit vertegenwoordigt 18 % van de
totale omzet.
Elektroverkoop is gelijk gebleven. Het inzamelsysteem van
Recupel vzw belet her
gebruik. Recyclage
OCMW’s
krijgt bij hen voorrang.
De verkoop van vrijetijdsartikelen is dan
weer gestegen met meer dan 25 %.
Korting voor leefloners
De Gomorpas is een kortingkaart van het
stadsbestuur van Lier. Je kunt over deze
kortingkaart beschikken als je een leefloon
krijgt of begeleid wordt door het OCMW
bij schuldbemiddeling. Ook wie een ver
hoogde tegemoetkoming krijgt in het stelsel
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Lier
Boechout
Kontich
Mortsel
Edegem
Hove
Duffel
Mechelen
Nijlen
Ranst
Totaal

Opnieuw & Co geeft korting aan leefloners van OCMW’s.

2012
euro
5 566,00
175,58
940,25
3 003,03
1 288,28
53,07
441,96
3 378,12
6,60
0
14 852,89

2013
euro
6 351,48
32,55
368,21
1 552,98
411,69
180,01
250,08
3 197,09
41,55
0
12 385,64

2014
euro
8 059,23
34,56
224,31
751,68
191,73
359,55
283,59
3 724,04
213,38
0
13 842,07

2015
euro
9846,24
160,81
312,57
848,17
289,60
259,24
523,85
4327,19
294,44
0
16 862,11

Opnieuw & Co gaf vorig jaar 16 862,11 euro korting aan mensen die het financieel
moeilijk hebben.
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komt in aanmerking.
Sinds 2012 geeft Opnieuw & Co 20 % korting in haar
winkels aan de bezitters van deze Gomorpas.

evalu
atie: toegankelijkheid, binnenkomst en ontvangst,
winkelcomfort, communicatie-huisstijl, look & feel, betaling
en afscheid.

Ook in 2015 helpen we mensen van de OCMW’s.
Leefloners van volgende OCMW’s krijgen ook 20 %
korting: Lier, Boechout, Kontich, Mortsel, Edegem, Hove,
Duffel, Mechelen, Nijlen en Ranst.

In 2015 hebben we zelf een interne audit gehouden.
Voor de 1ste keer heeft onze nieuwe winkel in Nijlen ook
een audit gehad. Hij behaalde reeds 93,90 %.

Mystery shopper in onze winkels
In 2012 werd door een externe firma Multi Value een
audit opgesteld voor alle Kringwinkels in Vlaanderen. Het
doel was om door het bezoek van een mystery shopper
of een zelfaudit een beoordeling te maken van de winkels.
Om de 2 jaar gebeurt de audit door Multi-Value. De
jaren tussenin houden alle kringwinkels een zelfaudit. Elk
jaar worden dezelfde vragenlijsten gebruikt. De resultaten
van de zelfaudit worden eveneens door Multi-Value
verwerkt. Volgende aspecten kwamen aan bod voor de

Opvolging

planning

2015:

tegen met 6 %
•		Winkelinkomsten zijn ges
))
(exclusief Kessel (Nijlen
pend in Kessel (Nijlen)
•		Een megastore werd geo
t
ruimte in Mortsel werd nie
• Facelift voor de winkel
gerealiseerd
igitaliseerd (Shopplus)
• Alle kassa’s werden ged
ber
georganiseerd eind decem
• Klantenbevraging werd
(resultaten in 2016)
t een foodcorner
• Er werd niet gestar t me
el
in de winkel van Morts
s
rd aangepast in de winkel
• Achtergrondmuziek we
t
nie
er
uwd, de algemene fold
• De website werd vernie
rd niet vergroot
• Par king winkel Duffel we
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Mortsel
Duffel
Lier
Kontich
Nijlen

2012
82,0 %
78,6 %
88,4 %
-

2013
86,7 %
83,9 %
90,2 %
-

2014
80,5 %
87,5 %
90,7 %
92,1 %
-

2015
95,20 %
94,20 %
90,00 %
93,00 %
93,90 %

Planning 2016:
• Winkelinkomsten
laten stijgen met 15
%
(inclusief Kessel (N
ijlen), exclusief Kilom
eet)
•		 Outletshop De
Kilomeet openen in
Mo
rtsel, nieuwe
winkel (400 euro om
zet/dag). In De Kilom
eet zullen alle
goederen die niet ve
rkocht werden in on
ze
kringwinkels
per kg worden aang
eboden. Meubelen
zu
lle
n
per cm
worden verkocht. Er
zijn momenteel al 3
outletshops
van de Kilomeet in
Vlaanderen: Diest, Aa
lst en Merksem.
•		 Facelift voor de
huidige megastore
in Mortsel
•		 Foodcorner open
en in de winkel van
Mortsel
•		 Binnen brengen
goederen digitalise
ren
•		 Experimenteren
met geurmarketing
•		 Algemene folder
vernieuwen
•		 Parking winkel Du
ffel groter maken me
t 19 plaatsen
(afbraak woning)
•		 1 reuze grote ke
rstmarkt in Mortsel
aan de magazijnen
•		 Intern jaarcampag
ne voeren rond kla
ntgerichtheid

•5• Doelstelling 3
Ondernemen met
zorg voor het milieu
Interne milieuzorg is een belangrijk aandachtspunt bin
nen Opnieuw & Co en vormt een onderdeel van haar
bedrijfsfilosofie. Al van bij de start van Opnieuw & Co
werd een intern milieuzorgplan uitgeschreven dat de basis
vormt voor een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.
Afvalbeleid
Opnieuw & Co wil op het vlak van afvalpreventie het
goede voorbeeld geven aan andere bedrijven en
organisaties. In de eerste plaats wordt zoveel mogelijk
afval voorkomen. Ten tweede wordt zoveel mogelijk
hergebruik toegepast in de onderneming. Tenslotte
wordt zoveel mogelijk afval gerecycleerd.

• Papierafdruk wordt tot een minimum beperkt. Boven
dien gebruikt administratie een printer waarbij afdruk
ken op voor- en achterzijde mogelijk is. Sinds januari
2015 registreren we per team het aantal gemaakt kopies.
Zo krijgen we zicht op ons intern verbruik. Het uiteindelijke
doel is analyseren en kijken of er kan bijgestuurd worden
om zo het aantal kopies te verminderen.
Hergebruik
• De klanten krijgen hun koffie of thee in tweedehands
kopjes.

Afval voorkomen
• Afval bij Opnieuw & Co wordt ook zoveel mogelijk voor
komen door een selectie bij de ophaling van goederen.
• Geen wegwerpbekertjes, geen afzonderlijk verpakte
suiker k lontjes.
• Op de brievenbussen hangt een sticker met de ver
melding “Geen reclamedrukwerk”.
• Om de handen af te drogen worden er geen papieren
servetten gebruikt maar geregeld gewassen, stoffen,
hergebruikte handdoeken.
• De werkkledij wordt hersteld i.p.v. te snel nieuwe ex
emplaren te kopen.

Een medewerker bezorgt dit hout een tweede leven.
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• Voor de winkelinrichting werd er op verschillende plaatsen
gewerkt met afvalhout. Het is afkomstig van woningaf
braak en gebruikte palletten. Dit hout krijgt zo een
tweede leven.
• Aan de inpaktafel voor de klanten ligt alleen tweedehands
materiaal: krantenpapier, kartonnen dozen, gerecycleerd
inpakpapier en hergebruikte plastic zakjes en cadeaulintjes.
• Goederen die we niet meer nodig hebben en die nog
hergebruikt kunnen worden, worden terug in de kring
loop gebracht.
Recyclage
Opnieuw & Co werkt voor het afval van de bureaus,
de refters en de kassa’s met sorteerstraatjes. Zo wordt
het afval gesorteerd en niet op één hoop gegooid.
Volgende vijf fracties worden afzonderlijk gehouden:
papier & karton, PMD, GFT, restafval en glas. Het papier
en karton wordt gerecycleerd. Het GFT (groente-,
fruit- en tuinafval) wordt gecomposteerd. PMD (plastiek
flessen, metalen blikjes, drankkartons) gaat de blauwe
zak in en wordt meegegeven met de gemeentelijke
ophalingen. Opnieuw & Co houdt in refters, burelen en

Ook het kantoorafval wordt bij ons volledig gesorteerd.

•36•

vergaderlokalen PMD afval apart. In 2015 werden er in
alle vestigingen samen 580 zakken gevuld met PMD.
Ons glas gaat naar de glasbol. Het resterende afval
wordt gestort bij een erkende afvalverwerker. Deze
fractie wordt zo klein mogelijk gehouden.
• De nodige opleidingen voor het correct sorteren
worden elk jaar voorzien.
• Klein gevaarlijk afval wordt apart gehouden en weg
gebracht naar een erkende verwerker.
• Voor oude batterijen staat er een verzameldoos in de
winkels. Ook klanten kunnen hun gebruikte batterijen
hierin kwijt.
• Ook voor oude cartridges staat er een verzameldoos
in onze winkels waar klanten ook gebruik van kunnen
maken.

Bij het binnenkomen in onze winkels kunnen onze bezoekers batterijen, kurk, kaarsresten, GSM’s en cartridges achterlaten voor hergebruik.

Aankoopbeleid
Omwille van financiële problemen waren we in 2013
genoodzaakt om strenge besparingsmaatregelen door
te voeren. Drinkwater in statiegeldflessen werd afge
schaft. We zijn overgestapt op het gebruik van kraan
tjeswater. Melk, thee, koffie en fruit waren in 2013 geen
bioproducten. Ook voor de poetsproducten waren we
genoodzaakt om goedkopere alternatieven te gebrui
ken en dus het gebruik van Ecover-producten te laten
varen. Sinds 1 januari 2014 gebruikt Opnieuw & Co
terug bioproducten en producten van Ecover.

Gratis bio koffie & thee voor onze klanten.

mines en ook meer antioxidanten. Die spelen een
belangrijke rol in de strijd tegen kanker. Het gebruik van
chemische geur-, kleur- en smaakstoffen en con
ser
veringsmiddelen bij de verwerking is niet toegestaan.

Voordat er nieuwe goederen worden aangeschaft,
gaan we eerst na of ze tweedehands beschikbaar zijn.
Er wordt zoveel mogelijk de voorkeur gegeven aan
milieu- en mensvriendelijke producten.
• Bioboeren gebruiken geen chemische middelen om
onkruid en insecten te bestrijden en er komt geen
kunstmest aan te pas. De biologische teelt in de vee
houderij verloopt zonder groeihormonen en het pre
ventief gebruik van antibiotica. De normen voor die
renwelzijn zijn strikt. In de biologische teelt krijgen de
dieren de zorg en aandacht die ze verdienen. De bio
teelt produceert minder koolstofdioxide, de belang
rijkste boosdoener bij de opwarming van de aarde.
Bioproducten bevatten vaak meer mineralen en vita
Bio producten
Fruit
Koffie
Suiker
Fruitsap
Thee
Melk

2009
1 445 kg
481 kg
570 kg
250 liter
---3 040 liter

2010
1 566 kg
600 kg
808 kg
36 liter
---3 830 liter

Opnieuw & Co koopt alleen biologische
producten met een Biogarantielabel. Zo
worden de strikte normen gegarandeerd.
Tweewekelijks stellen wij biofruit ter beschikking
van onze medewerkers. Koffie, thee, melk en suiker
zijn bioproducten. Het fruitsap dat wij schenken op
evenementen is eveneens biologisch.
Het hoge fruitsapverbruik is wijten aan de receptie
ter gelegenheid van de opening van onze 5de winkel in
Kessel (Nijlen) en andere evenementen.

2011
1 397 kg
642 kg
870 kg
112 liter
---4 560 liter

2012
1 398 kg
744 kg
1 005 kg
168 liter
44 kg
5 690 liter

2013
0
0
0
0
0
0

2014
1 058 kg
820 kg
1 248 kg
156 liter
40 kg
5 156 liter
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2015
1 056 kg
1 092 kg
1 236 kg
546 liter
44 kg
5 927 liter

• Bij Opnieuw & Co wordt alles gepoetst met onder
houdsproducten van Ecover. Het bedrijf Ecover maakt
milieuvriendelijke onderhoudsproducten. Zij hebben
de hoogst mogelijke biologische afbreek
baarheid.
Hun producten belasten het watermilieu minimaal.
Ze hebben geen speciaal schuimmiddel en werden
niet getest op dieren. De producten bevatten be
stand
delen op basis van planten en mineralen en
zonder chemische stoffen. Ze zijn zacht voor de huid.
Sinds 2014 gebruiken we het professionele gamma
van Ecover met een doseersysteem.

• Het wc-papier is niet-chloor gebleekt, ongekleurd
kringlooppapier in combinatie met FSC-gelabeld papier.
•		
Opnieuw & Co gebruikt steeds kringloop	
		
papier. Dit papier is gemaakt van 100 %
		
oud papier; uit oude kranten, tijdschriften
en kartonnen dozen. Het papier werd niet gebleekt.
Kringlooppapier is milieuvriendelijk omdat het gemaakt
is van een afvalproduct. Wit papier wordt gemaakt van
hout van bomen. Wit papier wordt dikwijls gebleekt
met chloor om het mooi wit te krijgen. Chloor is belas
tend voor het leefmilieu.

De daling in het verbruik van poetsproducten is het
gevolg van onze samenwerking met Manus. Manus
is een maatwerkbedrijf dat actief is in de domeinen
schoonmaak, groen en renovatie. Sinds 2015 besteden
we voor een groot deel het poetsen van onze winkel
vestigingen aan hen uit.

Onderhoudsproducten in liter
Ecover afwasmiddel
Ecover allesreiniger
Ecover handzeep
Ecover glas-allesreiniger
Ecover kalkreiniger
Ecover ontvlekker
Ecover schuurmiddel
Ecover vloerzeep
Ecover vloeibaar wasmiddel
Ecover wasverzachter
Ecover wc reiniger
Ecover ruitenreiniger
Ecover sanitair reiniger
Totaal:
Ecover vaatwastabletten in kg

•38•

Met 1 000 kg kringlooppapier bespaar je:
- energie: 2 jaar lang een 100 watt lamp
- water: 31 800 liter
- CO2: 1 000 km met een auto

2010
66
116
102
0
14
1
5
200
170
87
178,30
3
-

2011
120
95
135
0
22,50
1
4
300
220
105
185
0
-

2012
125
95
157
7,50
42
1,20
5,50
390
220
195
156
0
-

2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

2014
159
110
226
0
0
0,60
2
245
295
0
155
0,50
60

2015
158
90
318
0
0
0
1,5
150
90
0
83,25
0
45

942,30

1 187,50

1 394,20

0

1 253,10

935,75

8

8

11,5

0

0

2,4

Drukwerk in euro (inclusief BTW)
De Bie

2010
1 687

Kg
Kringlooppapier

2010
600

De grote stijging in kosten drukwerk in 2014 is het
gevolg van het laten drukken van de kledingprijskaartjes

2013
6 705

2014
9 597

2015
7 584

2011
1 092

2012
912,50

2013
1 070

2014
1 115

2015
1155

bij drukkerij De Bie. Voordien werden deze prijs
kaartjes door Opnieuw & Co zelf gemaakt.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

575 liter
0 liter

631 liter
51 liter

180 liter
40,75 liter

72,50 liter
40 liter

374,50 liter
260 liter

130 liter
0 liter

• De natuurverf die Opnieuw & Co gebruikt is goed
voor mens en milieu. Natuurverf is gemaakt van na
tuurlijke grondstoffen en geeft geen schadelijke uit
wasemingen. Ze verbetert aanzienlijk de kwaliteit van
de binnenlucht. Natuurverf is antistatisch en trekt dus
geen stof aan. De verf is niet duurder dan synthetische
verf. Natuurverf wordt soms verward met acrylverf,
omdat ze beiden waterverdunbaar zijn. Acrylverven
zijn echter milieubelastend. Opnieuw & Co gebruikt
wasbeits in plaats van chemische beits. De vensters
worden behandeld met milieuvriendelijke olie in plaats
van met (chemische) vernis.

Pennen van karton
Stiften
Fluostiften

2012
5 584

De Bie. Zij werken met een alcoholvrije drukpers. Bij
offset
druk wordt er meestal met isopropylalcohol
(IPA) gewerkt. Dit is een giftige stof en het is onge
zond om er mee te werken.

Ons drukwerk wordt gedrukt met inkt op basis van
plantaardige oliën. De inkt is 100 % vrij van minerale
oliën en daardoor milieuvriendelijker.
Het drukwerk wordt uitgevoerd door drukkerij

Natuurverf
Wasbeits

2011
6 097

De grote stijging verf in 2014 is het gevolg van de
opening van onze 4de winkel in Kontich.
• De rekken in de winkels zijn duurzaam en gemaakt
uit onbehandeld grenen hout.
• Sinds 2009 koopt Opnieuw & Co nieuwe koelkasten
met een A++ label die zorgen voor een veel lager
energieverbruik.
• Opnieuw & Co gebruikt zoveel mogelijk milieu
vriendelijke kantoor-materialen. Zo werken we met
pennen met een kartonnen, recycleerbaar omhulsel
of pennen uit 100 % gerecycleerd plastiek.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

210
20
----

50
20
60

131
55
31

18
20
5

68
23
19

59
52
22
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Opnieuw & Co verkiest stiften op basis van ethanol
(= alcohol) of water. Vaak bevatten viltstiften
giftige en kankerverwekkende oplosmiddelen zoals
chloorkoolwaterstoffen, xyleen en tolueen.
Bij markeerstiften gaat onze voorkeur uit naar
de ecologische navulbare uitvoeringen zonder
oplosmiddelen en met minder afval.
Batterijen zijn bijzonder belastend voor het milieu en
worden steeds na gebruik ingeleverd bij een erkend
inzamelpunt. We werken steeds met oplaadbare
batterijen. Voor scharen, nietmachines en perforators
gaat de voorkeur naar degelijk en duurzaam metaal
materiaal.
De rekenmachines werken op zonne-energie.
• De zwarte plastieken bakken die we gebruiken
voor ons intern transport zijn gemaakt van 100 %
gerecycleerde plastiek.
• Onze klantenkaarten werden dit jaar vernieuwd. Wij
zijn voor de aanmaak van de klantenkaarten een samen
werking aangegaan met de firma Crea. Zij doen grote
inspanningen voor het milieu. Crea hanteert de milieu
bewuste techniek Computer To Plate (CTP). Het
spoelen van de belichte platen gebeurt met regenwater.
De kunststoffen PP, PET maar ook PVC, die gebruikt
worden voor de kaarten, kunnen eenvoudig gerecy
cleerd worden. De inkten, samengesteld uit natuurlijke
elementen, zijn volledig biologisch afbreekbaar en dus
100 % solvent-vrij.

gipsplaten. In 2011 gebruikte Opnieuw & Co 522,6
vierkante meter Fermacell platen.
•
Opnieuw & Co koopt FSC gelabeld hout.
Hout dat afkomstig is uit een duurzaam
beheerd bos krijgt van een onafhan
kelijk controlebureau het FSC-certificaat.
FSC-gecertificeerd hout is dus hout dat gegarandeerd
afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Duurzaam
bosbeheer is met andere woorden ecologisch verant
woord, heeft een sociale dimensie en is economisch
haalbaar. Wereldwijd worden we geconfronteerd met
het fenomeen ontbossing: op één minuut verdwijnt er
ongeveer 26 ha tropisch regenwoud. Dat zijn maar liefst
60 voetbalvelden. Dit heeft ernstige gevolgen: de kwali
teit van het leven in de bossen gaat erop achteruit en de
biodiversiteit neemt af. Op lange termijn zal dit voelbaar
zijn in de toenemende erosie van de bodem en de
destabilisering van het klimaat.
• Bij het vernieuwen van vensters en deuren kiest
Opnieuw & Co voor hout of metaal i.p.v. plastiek of
aluminium. Hout heeft de beste warmtedoorgangs
weerstand. De primaire energiebehoefte van een
voudige houten vensters ligt een factor 10 onder
vergelijkbare vensters van kunststof en een factor 40
onder die van aluminium.
• Voor de winkelinrichting werd er op verschillende plaat

Vernieuwen, herinrichten en inrichten
van de winkels en gebouwen
• Opnieuw & Co gebruikt bij verbouwingen geen klas
sieke gipsplaten, maar Fermacell platen. Hier zitten geen
stoffen in die schadelijk zijn voor de gezondheid. Ze
bevatten geen lijm, waardoor de plaatstructuur beter
kan ademen. Ze zijn bovendien goedkoper dan klassieke

•40•

In juni 2015 ging de nieuwe winkel in Kessel (Nijlen) open.

sen gewerkt met afvalhout. Het is oa afkomstig van
gebruikte palletten. Dit hout krijgt zo een tweede leven.
Opnieuw & Co gebruikt zoveel mogelijk materialen die
gemakkelijk te hergebruiken en recycleren zijn. Zo
kozen we voor een plankenvloer uit vol hout, ijzeren
profielen aan de winkelrekken, metaalprofielen buiten
op het dak, metalen lamellen uit staal aan het plafond,
en zo meer.
• De parkings aan onze winkels in Mortsel en Duffel
werden vergroot en aangelegd met kiezels. De structuur
van de ondergrond werd ook waterdoorlatend
gemaakt. Dankzij kiezels loopt er bij regenval minder
water naar de riolering. Dit is een heel goede zaak voor
de waterhuishouding.
• Aan onze winkel in Mortsel werd een grote fietsenstalling
bijgeplaatst, dit om het fietsen bij zowel klanten als
medewerkers aan te moedigen.
• In onze nieuwe winkelvestiging van Kessel (Nijlen) werd
LED-verlichting geplaatst. LED’s verbruiken minder
energie en hebben een langere levensduur.

Economie. Zonnepanelen zetten zonne-energie om in
elektriciteit, klaar om in de winkel te gebruiken. Al wat
de zon aan elektriciteit aanbiedt, gaat rechtstreeks van
de teller van de energiemaatschappij af.
Vlaanderen krijgt gemakkelijk 1 000 uren volle zon per
jaar. Dat vertegenwoordigt een immense hoeveelheid
groene energie die geen schadelijke stoffen in de atmos
feer brengt.

Elektriciteits-, gas- en waterverbruik

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame
energiebronnen, zoals windenergie, getijdenenergie,
zonne-energie, geothermische energie, enz.

Meten is weten. Het verbruik van water, gas en elek
triciteit wordt maandelijks opgemeten. De grafieken op
volgende bladzijden tonen het verbruik.

Elektriciteitsverbruik winkel Mortsel

Groene stroomproductie per jaar winkel Mortsel

ELEKTRICITEITSVERBRUIK
Winkel Mortsel
Opnieuw & Co was pionier in het plaatsen van zonne
panelen. In 2003 hadden we reeds 20 m² op het dak
van de winkel in Mortsel liggen. In 2010 plaatste
Opnieuw & Co in de winkel van Mortsel 100 m² nieuwe
zonnepanelen op het dak van de winkel. Dit was mogelijk
dankzij investeringssubsidies van de Minister van Sociale
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Duffel

Kontich
Elektriciteitsverbruik winkel Duffel

Elektriciteitsverbruik winkel Kontich

Het elektriciteitsverbruik in Duffel is voor het eerst
gedaald in 2011. De volledige verlichting werd in de loop
van dat jaar vernieuwd. In 2013 is het verbruik lichtjes
gedaald. In 2015 is het verbruik opnieuw wat gestegen.

2014 is geen volledig jaar, in maart ging onze vestiging in
Kontich open.

Lier

Kessel (Nijlen)
Elektriciteitsverbruik winkel Kessel (Nijlen)

Zonnepanelen winkel Lier

Van winkel Lier zijn er geen cijfers van het elektri
citeitsverbruik beschikbaar omdat het verbruik wordt
gedeeld met de eigenaar van het gebouw.
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Geen volledig jaar: opening winkel Kessel (Nijlen) in juni
2015.

Mortsel magazijnen, productiehal
en burelen

GASVERBRUIK
Mortsel

Elektriciteitsverbruik burelen
Gasverbruik winkel Mortsel

De opstart van onze magazijnen en burelen in de
Vredebaan eind september geeft voor 2010 cijfers van 4
maanden. De lichte stijging voor 2012 vindt zijn oorzaak
in de strengere winter.
De enorme stijging van het elektriciteitsverbruik in 2013
is te wijten aan de werken tijdens de eerste 3 maanden
aan ons nieuw gebouw voor productie en logistiek. Er
werd op grote schaal elektrisch verwarmd.
In 2014 en 2015 is het verbruik opnieuw genormaliseerd.

In 2011 daalde het gasverbruik aanzienlijk in Mortsel.
Een zachte winter, een zacht voorjaar, het isoleren van
het dak en het plaatsen van een nieuwe lichtkoepel zijn
hiervan de oorzaak. De stijging in 2012 had dan weer
te maken met de strenge winter. Een extreem koud
voorjaar zorgde voor de stijging in 2013. De aanzienlijke
daling in 2014 ligt aan het zachte voorjaar. In 2015 hadden
we een iets koudere periode.
Duffel

Elektriciteitsverbruik magazijnen en productiehal
Gasverbruik winkel Duffel
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In Duffel werd in 2011 de volledige verwarmingsinstallatie
vernieuwd. Hierdoor is het gasverbruik aanzienlijk gedaald
en deze daling zet zich verder door in 2012. Een koud
voorjaar zorgde voor de stijging in 2013. De aanzienlijke
daling in 2014 ligt hier aan het zachte voorjaar. In 2015
was er weer een koudere periode die de stijging verklaart.

Mortsel productiehal en burelen
Gasverbruik burelen

Lier
Van winkel Lier zijn er geen gegevens beschikbaar omdat
het gasverbruik wordt gedeeld met de eigenaar.
Kontich
Gasverbruik Kontich

Het gasverbruik gaat over 4 maanden in 2010. In 2011 was
het een zachte winter en een lange zomer. In tegenstelling
tot 2012 dan is een harde lange winter de oorzaak van de
hogere cijfers. Een koud voorjaar zorgde voor de stijging
in 2013. Voor 2014 noteren we een aanzienlijke daling die
werd veroorzaakt een zacht voorjaar. De stijging in 2015
is gevolg van het koude voorjaar.
Gasverbruik productiehal

2014 is geen volledig jaar, in maart ging onze vestiging in
Kontich open.
Kessel (Nijlen)
De winkel in Kessel (Nijlen) wordt verwarmd met mazout.
De aanzienlijke daling in 2014 ligt hier aan het zachte
voorjaar. De stijging in 2015 is het gevolg van een koud
voorjaar.
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WATERVERBRUIK

locatie in Mortsel waardoor er minder water werd ver
bruikt. De laatste 3 jaren blijft het waterverbruik stabiel.

Mortsel
Lier
Waterverbruik winkel Mortsel

Van winkel Lier zijn er geen gegevens beschikbaar omdat
het waterverbruik wordt gedeeld met de eigenaar.
Kontich
Waterverbruik winkel Kontich

In 2011 kregen we veel meer bezoekers over de vloer en
steeg ook het aantal medewerkers waardoor er meer
water verbruikt werd door de toiletten. De wasmachine
werd weggenomen in 2013 omdat de was centraal in de
Vredebaan gedaan wordt, dit heeft een daling tot gevolg.
In 2014 noteerden we een lichte stijging. 2015 is terug
wat minder als 2014.

2014 is geen volledig jaar, in maart ging onze vestiging in
Kontich open.

Duffel
Kessel (Nijlen)
Waterverbruik winkel Duffel
Waterverbruik winkel Kessel (Nijlen)

Het waterverbruik in Duffel is sterk gedaald in 2010. 120
medewerkers verhuisden van Duffel naar een nieuwe

Geen volledig jaar: opening winkel Nijlen in juni 2015.
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Mortsel productiehal en burelen
Waterverbruik burelen

Door de opstart in september 2010 gaan deze cijfers
niet over een volledig jaar. Vanaf 2012 werd de werkkledij
van alle teams op de Vredebaan gewassen, vandaar de
hoge stijging van het waterverbruik. Een lekkende wc lag
aan de oorzaak van de stijging in 2013. In 2014 is het
verbruik terug genormaliseerd. De daling van het
waterverbruik in 2015 is het gevolg van het uitbesteden
van de was van onze winkelvestigingen aan de vzw
Waar het om draait.
Waterverbruik productiehal

Het nieuwe gebouw werd in 2013 in gebruik genomen.
In 2014 zien we ook hier voor het eerst een verbruik van
een volledig jaar. Het hoge verbruik in 2014 is het gevolg
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van een lek in de waterleiding en het regelmatig moeten
bijvullen van de 2 regenwaterputten met leidingwater
om de toiletten te kunnen doorspoelen.
Om het ver
bruik van drinkwater te beperken werden
in 2015 naast de 2 bestaande regenwaterputten van elk
10.000 liter nog 2 extra putten voorzien van 10.000 liter.
De totale opvang van het regenwater bedraagt nu 40.000
liter. Dit regenwater wordt gebruikt voor het doorspoelen
van de toiletten in ons productiegebouw.
Zo zullen we in de toekomst geen tekort meer hebben aan
regenwater voor eigen gebruik en onze ecologische voet
afdruk op deze manier weer een stuk kunnen verkleinen.
Transport
Opnieuw & Co wil het negatief milieueffect door motor
transport zoveel mogelijk reduceren.
Het transport van goederen wordt verzorgd door 10
bestelwagens. Onze ophaaldienst werkt zo efficiënt
mogelijk (niet extra rondrijden, volle laadruimte, goed
stapelen, enz.). De ophaling van goederen bij de verschil
lende adressen wordt zo georganiseerd dat de bestel
wagens zo weinig mogelijk heen en weer moeten rijden.
In 2006 is er in alle bestelwagens een trackingsysteem
geïnstalleerd om een nog efficiëntere werking te kunnen
bieden. Alle chauffeurs kregen in 2009 tijdens de werkuren
een cursus ecodriving. Via simulatietoestellen werd hen
aangeleerd hoe ze door een andere rijstijl het verbruik
kunnen verminderen.
De winkels van Opnieuw & Co zijn voor de klanten en
medewerkers gemakkelijk te bereiken met het openbaar
vervoer. De winkel van Mortsel ligt op wandelafstand van
het station en de bus stopt bijna voor de deur. De vestiging
in Duffel is op 10 minuten van het station gelegen en de
bus stopt op enkele honderden meters. In Lier stopt er

een bus op 50 meter van de winkel. In Kontich liggen de
bushaltes op 300 meter van de winkel. Ook onze winkel
vestiging in Kessel (Nijlen) is dichtbij een bushalte gevestigd.
Opnieuw & Co moedigt het fietsen aan. Aan elke vestiging
is er een overdekte fietsenstalling. In de vestigingen van
Lier, Mortsel en Kontich zijn er bedrijfsfietsen voorzien
met fietstassen, waarmee de medewerkers zich kunnen
verplaatsen voor kleine boodschappen.
Voor de medewerkers wordt voor verplaatsingen te voet,
met de fiets of het openbaar vervoer een vergoeding voor
zien. Verplaatsingen van onze medewerkers met het
openbaar vervoer worden voor 100 % vergoed.
Opnieuw & Co betaalt een maximale fietsvergoeding aan
de medewerker van 0,20
euro per afgelegde kilo
Aantal gefietste km
meter. De grote daling in
werknemers
het aantal gefietste kilo
2008
7 979 km
meters in 2013 is toe te
2009
11 506 km
2010
13 345 km
schrijven aan het uit dienst
2011
22 450 km
gaan van medewerkers die
2012
19 023 km
vrij ver van de werkplek
2013
15 371 km
woonden en toch met de
2014
31 994 km
2015
23 372 km
fiets kwamen werken, als
ook een overplaatsing naar
In elke vestiging worden fietsers
een andere vestiging waar
verwend met een overdekte
fietsen-stalling.
door het te ver werd om
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met de fiets te gaan en er nu gereden wordt met de wagen.
In 2014 steeg het aantal gefietste kilometers aanzienlijk.
We merken zelfs een verdubbeling t.o.v. 2013. 5 nieuwe
medewerkers en 1 medewerker die zijn wagen ingeruild
heeft voor de fiets, zorgden samen voor 15 500 van de
gereden fietskilometers in 2014. In 2015 daalde het aantal
gefietste kilometers. Dit is oa het gevolg van een mede
werker die naar een andere vestiging verplaatst werd en
nu vlakbij de werkplaats woont en de langdurige afwezig
heid wegens ziekte van een aantal andere medewerkers.
Fietsen zorgt voor het verminderen van de CO²-emissie
en is ideaal voor afstanden korter dan 10 kilometer. Boven
dien is fietsen gezond. Fietsers staan nooit in de file en
hebben geen last van parkeerproblemen. Wetenschappe
lijk onderzoek heeft bewezen dat werknemers, die met
de fiets naar het werk gaan, gelukkiger zijn.
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•6• Doelstelling 4
Creëren van kansen
voor tewerkstelling
Een belangrijke doelstelling van Opnieuw & Co is het creë
ren van duurzame tewerkstelling. Vooral laaggeschoolden
en langdurig werklozen vinden moeilijk een baan op de
reguliere arbeidsmarkt. Opnieuw & Co richt zich op deze
groep werklozen. We gingen het aantal arbeidsplaatsen
en het profiel van de medewerkers na. Dat kringloopcentra
arbeidsintensieve initiatieven zijn, mag blijken uit onder
staande gegevens.
Arbeidsplaatsen
In december 2015 werkten er in totaal 320 mensen voor
Opnieuw & Co. Opnieuw & Co stelt mensen in verschil
lende statuten tewerk. In 2015 waren er bij Opnieuw & Co
99 mensen tewerkgesteld met een vast contract.
112 mensen met het statuut van artikel 60 – leerwerk
nemer – werkten in 2015 bij Opnieuw & Co. Deze leer
werknemers zijn mensen die om noodgedwongen redenen
bij het OCMW terechtkomen en voor een be
paalde
periode (periode van 1 tot 2 jaar) tewerkgesteld worden
in een sociale werkplaats, tot ze in regel zijn voor wer
kloosheidsuitkeringen. In 2015 volbrachten 119 leerwerk
nemers hun tewerkstellingsperiode bij Opnieuw & Co.
Bij één persoon werd het contract om dringende redenen
beëindigd (bijvoorbeeld: diefstal, druggebruik, …), twee
personen stopten omwille van medische redenen.
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Opnieuw & Co informeert regelmatig alle OCMW’s met
een digitale nieuwsbrief ‘Doorstroom’.
Voor het project ‘Arbeidszorg’, dat startte in 2002, werkten
er in 2015 gemiddeld 67 medewerkers in een onbezoldigd
kader in de sociale werkplaats. Arbeidszorg biedt dag
structurering en een zinvolle arbeidsmatige activiteit aan.
Het gaat hier om personen die om persoons- en/of
maatschappijgebonden redenen in een regulier en sociaal
arbeidscircuit niet (meer) terecht kunnen.
Ook 1 klassieke vrijwilliger komt een handje toesteken.

Sortering van textiel.

Er werkten in 2015 ook 25 stagiairs en 16 mensen via justitie
(alternatieve straf) bij Opnieuw & Co.
Profiel van de medewerkers
(omkadering en vaste doelgroep)
We gaan na in hoeverre Opnieuw & Co er effectief in
slaagde zijn doelstelling, ‘het tewerkstellen van laagge
schoolde, langdurig werklozen’, te realiseren. In de periode
voor 2015 zijn 71 mensen, 70,29 % van alle medewerkers

vóór indiensttreding bij Opnieuw & Co, lange tijd werk
loos geweest waarvan 63 medewerkers langer dan 5 jaar.
Hierin zijn de arbeidszorgmedewerkers, leerwerknemers
(artikel 60-ers) en vrijwilligers niet inbegrepen.
Wat de scholingsgraad betreft kan men stellen dat bij
Opnieuw & Co 31 medewerkers (26 omkadering en 5
andere) een diploma hadden hoger dan het lager secundair
onderwijs in 2015. Dit is 9,68 % van het aantal mede
werkers bij Opnieuw & Co (1,5 % andere medewerkers).

Statuten bij Opnieuw & Co		2011			2012			2013			2014			2015
Vaste contracten
Via OCMW’s
Arbeidszorgmedewerkers
Vrijwilligers
Stagiairs
Via justitie (alternatief gestraften)

85		39,0 %
81		37,0 %
33		15,5 %
2		 1,0 %
3		 1,5 %
13		 6,0 %

85		38,8 %
84		38,3 %
24		 11,0 %
2		 0,9 %
8		 3,7 %
16		 7,3 %

87		37,2 %
92		39,3 %
38		16,2 %
2		 0,8 %
6		 2,6 %
9		 3,8 %

95		32,7 %
111		38,2 %
51		17,5 %
1		 0,3 %
16		 5,5 %
17		 5,8 %

99		30,9 %
112		35.0 %
67		21,8 %
1		 0,3 %
25		 7,0 %
16		 5,0 %

Benchmark:
Volgens de gegevens uit “Sectorresultaten kringloopcentra 2014” van Komosie:

aantal personeelsleden
aantal VTE (eigen payroll)
aantal VTE (andere)
aantal VTE (totaal)

totaal sector
5132
2553
1347
3900

gemiddelde
165,50
82,35
43,45
125,81
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Opnieuw & Co 2015
320
92,57
152,69
245,26

Overzicht woonplaats van onze
medewerkers
Woonplaats

Multicultureel Opnieuw & Co

Aantal werknemers

Aartselaar
Antwerpen
Beerse
Beerzel (Putte)
Berlaar
Boechout
Boom
Bornem
Borsbeek
Brasschaat
Duffel
Edegem
Grobbendonk
Heist op den Berg
Herenthout
Hofstade
Hoogstraten
Hove
Kontich
Laakdal
Lier
Lint
Massenhoven
Mechelen
Mortsel
Niel
Nijlen
Ranst
Rijmenam
Rumst
Sint-Katelijne-Waver
Wiekevorst
Wijnegem
Wommelgem
Zandhoven
Zoersel

1
150
1
1
2
11
1
1
2
1
14
17
2
1
1
1
1
3
10
1
21
5
1
9
25
1
16
4
1
2
4
1
3
3
1
1

Totaal

320
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In 2015 werkten 47 verschillende etniciteiten bij Op
nieuw & Co. Hierdoor is het multicultureel karakter van
Opnieuw & Co verzekerd.

De medewerkers van verschillende teams samen op de foto.

Arbeidsongevallen
De arbeidsongevallen met werkverlet bij Opnieuw & Co
worden geregistreerd.
In 2015 waren er 32 arbeidsongevallen, geen enkel was
van zeer ernstige aard.

Arbeidsongevallen (exclusief woon-werk)

Arbeidsprestaties
Effectief gewerkte uren:
		
Omkadering
Doelgroep
Art.60
AZ
Andere
Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

45 286,04
85 523,36
103 681,67
16 242,72
2 146,18
252 879,97

43 432,27
83 054,48
115 125,12
14 457,01
1 315,85
257 384,73

36 806,39
85 307,48
121 650,05
15 109,31
3 322,85
262 196,08

43 122,14
95 311,73
147 191,04
20 967,95
6 645,70
313 238,56

51 020,95
94 460,02
168 083,98
32 129,85
9 240,00
354 934,80

Leeftijd werknemers (omkadering + medewerkers):
2015
-18 jaar
18-20 jaar
21-25 jaar
26-30 jaar
31-35 jaar
35-40 jaar
41-45 jaar
45-50 jaar
51-55 jaar
55-60 jaar
61-65 jaar
+65 jaar

Mannen

Vrouwen

Totaal

0
7
25
25
30
23
21
29
21
14
10
1

1
4
8
10
8
9
24
18
18
9
8
0

1
11
33
35
38
32
42
47
39
23
18
1

Evolutie tewerkstelling van 2011-2014 in VTE

Jongste personeelslid: 17 jaar in 2015
Oudste personeelslid: 77 jaar in 2015
Gemiddelde leeftijd: 41 jaar in 2015
Wanneer we de personeelsbezetting bekijken uitgedrukt
in VTE (voltijdse equivalenten) dan zien we een stijging.
Deze toename slaat op het aantal VTE art. 60 en AZ. Dit
heeft te maken met de uitbreiding van onze magazijnen
en het vergroten van de winkelpunten.
Er werden meer leidinggevenden aangetrokken om de
groei in goede banen te leiden.
Leeftijd werknemers december 2015
50
48
46
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Ziekteverzuim

Werknemersvertegenwoordiging

Op jaarbasis was een medewerker bij Opnieuw & Co in
2015 gemiddeld 10,5 kalenderdagen ziek; dit is gelijk aan
8,25 % van de totaal te presteren arbeidsduur. In 2014
bedroeg dit 9,9 %, 11 % in 2013, 5,98 % in 2012, 8,14 %
in 2011 en 8,6 % in 2010.

Opnieuw & Co heeft sinds 7 mei 2012 een Comité voor
Bescherming en Preventie op het Werk (CPBW).

Benchmark:
Het ziekteverzuim in België bedraagt 5,58 % (bron: statbel
2013). Bij sociale werkplaatsen ligt dit vanwege de
kansengroepen klassiek veel hoger en bedraagt dit
10,6 % (bron:SST 2014). Bij Opnieuw & Co was dit
in 2015: 8,25 %.
Justitie
Opnieuw & Co stelt ook mensen via het Justitiehuis en
vzw Elegast tewerk. Deze komen gedurende een be
paalde periode een handje toesteken om hun alternatieve
straf te volbrengen.
		
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Aantal justitiemedewerkers

Uren

47
46
22
54
75
69
81
107

2 870
3 286
1 418
3 093
6 342
5 403
6 350
8 840
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Volgende effectieve leden langs werknemerszijde werden
verkozen:
Voor de arbeiders
• Ione Fernandes Da Silva
• Nick Sels

Voor de bedienden
• Ester Raeymaekers
• Rudy Ceelen

De plaatsvervangende leden voor de arbeiders zijn
Jean-Paul Sandström en Paul Tobback. Voor de bedienden
zijn er geen plaatsvervangende leden.
Volgende personen wonen het C.P.B.W. bij als werkgevers
vertegenwoordiging:
• Anita Asselberg
• Dirk Hens
• Koen Goemans
De plaatsvervangende leden zijn:
• Dennis Braat
• Caroline Osselaer
• Nadia Verhoft
Daar Peter Janssens in november 2012 aangesteld is als
preventieadviseur en sindsdien als interne preventie
adviseur van Opnieuw & Co het comité bijwoont, is Peter
Janssens vervangen door Dennis Braat.
Het C.P.B.W. is in 2015 op volgende data samengekomen:
In augustus en december zijn er geen C.P.B.W.-vergade
ringen geweest. Het syndicaal overleg vond telkens plaats
na de vergaderingen van het C.P.B.W.

Vergaderingen C.P.B.W.

Syndicaal overleg

29 januari 2015
26 februari 2015
26 maart 2015
29 aprill 2015
28 mei 2015
25 juni 2015
30 juli 2015
24 september 2015
29 oktober 2015
26 november 2015

29 januari 2015
26 februari 2015
26 maart 2015
29 april 2015
28 mei 2015
25 juni 2015
30 juli 2015
24 september 2015
29 oktober 2015
26 november 2015

De sociale partners in overleg bij Opnieuw & Co.

Veiligheid
Opnieuw & Co hecht veel belang aan
veilig werken.
Om de veiligheid bij de operationele
teams te verhogen zijn we in mei 2014
van start gegaan met een nieuw
instrument: de maandelijkse checklist
veiligheid en welzijn.
Elke teamcoördinator doet maande
lijks op een willekeurig tijdstip een zelf
audit met een score. Dit rapport met
opmerkingen gaat naar de Managers
en de Interne Preventieadviseur. Hoe
hoger het percentage hoe beter de
score op de vragen die gesteld wor
den in de checklist.

Het gebruik van deze strips helpt op een ludieke manier het veiligheidsbewustzijn te verhogen
bij alle medewerkers.
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Overzicht maandelijkse checklist Welzijn & Veiligheid:

Productie
Logistiek
Winkel Lier
Winkel Duffel
Winkel Mortsel
Winkel Kontich
Winkel Nijlen
Gem. alle teams

2013

2014

2015

94 %
85 %
97 %
98 %
94 %
93 %

90 %
98 %
99 %
93 %
95 %
96 %

91 %
97 %
99 %
96 %
98 %
99 %
99 %
97 %

De jaarlijks verplichte evacuatie-oefening ging in 2015
door bij alle teams:
• Vredebaan 71 - Mortsel: administratief gebouw:
19/11/2015 en 23/11/2015
• Vredebaan 76-77 - Mortsel: productie & logistiek
magazijn: 28/10/2015
• Borsbeeksebinnenweg 51 - Mortsel: Winkelvestiging:
29/10/2015 en 12/11/2015
• Hondiuslaan 46 - Duffel: Winkelvestiging: 7/10/2015
• Antwerpsesteenweg 387 - Lier: Winkelvestiging:
8/10/2015
• Prins Boudewijnlaan 1 - Kontich: Winkelvestiging:
29/10/2015
• Grote Steenweg 55 - Kessel (Nijlen): Winkelvestiging:
18/12/2015
In het administratief gebouw en in de winkel van Mortsel
werden twee evacuatie-oefeningen gehouden vermits de
resultaten van de eerste oefening niet zo goed waren.
Er is een GPP (Globaal Preventie Plan) opgemaakt in
2014 en goedgekeurd door het CPBW voor de periode
van vijf jaar (2015-2019).
Elk jaar wordt op basis van dit GPP ook een jaaractieplan
opgemaakt.
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HR-instrumenten Opnieuw & Co
Bij het ontwikkelen van onze instrumenten zijn we
vertrokken vanuit onze visie, waarbij we voor alle mede
werkers en leidinggevenden zelfontplooiing waarborgen
door op een mensgerichte, milieubewuste en verant
woorde manier te ondernemen.
Het competentieprofiel vormt de basis voor het leer
schema, de handleiding en cursussen die samen een voe
dings
bodem vormen om elke medewerker de nodige
kennis, vaardigheden en attitudes aan te leren.
Leerinspanningen worden begeleid aan de hand van
diverse opvolgingsgesprekken en digitaal geregistreerd.
Om taal te geven aan onze mensen wanneer ze zich be
geven op de arbeidsmarkt hebben we een doorstroom

profiel ontworpen voor alle 20 medewerkersfuncties en
kunnen ze een certificaat werkervaring behalen als ze
slagen in 3 jobspecifieke werkopdrachten.
Groeien doen we samen en in een geschikte werkom
geving. Deze HR-instrumenten vormen een stevige basis
voor een gerichte ontwikkeling van de vereiste compe
tenties en een verhoogde inzetbaarheid in en buiten onze
organisatie. Ervaring werkt!
Voor meer toelichting over ons HR-beleid verwijzen we
graag naar onze nieuwe brochure.

Functioneringsgesprekken en
evaluatiegesprekken
Binnen Opnieuw & Co is het de afspraak om met elke
werknemer 1 keer per jaar een functioneringsgesprek en
1 keer per jaar een evaluatiegesprek te houden.
Een greep uit de cijfers

2013

2014

2015

Winkelteam Mortsel
Winkelteam Duffel
Winkelteam Lier
Winkel Kontich
Winkel Nijlen
Productieteam
Logistiek team
Team PAD
Team Promotie
Team alg. administratie
Team Infrastructuur

100 %
100 %
96 %
99 %
99 %
66 %
100 %
100 %
75 %

100 %
100 %
89 %
94 %
100 %
90 %
100 %
75 %
100 %
86 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

TOTAAL

93 %

93 %

100 %

POP-gesprekken
In september zijn we gestart met het voeren van Popgesprekken voor onze doelgroepmedewerkers. Een Pop
of Persoonlijk Ontwikkelingsplan, is een instrument om
een beter zicht te krijgen op de verborgen talenten van
onze medewerkers en heeft als doel om een echte winwin te creëren zowel voor de medewerker als voor de
organisatie.
Met een Pop-plan kan je vele richtingen uit: je kan plannen
maken om je huidig functioneren te behouden of te ver
sterken, jezelf te specialiseren in één van je competenties,
een andere job binnen Opnieuw en Co te vinden of de
sprong te wagen naar de arbeidsmarkt. In totaal zijn er
ondertussen al 24 Pop-plannen opgemaakt. De komende
maanden en jaren komen alle andere collega’s aan de beurt.
Inspraak
Medewerkers kunnen eveneens met hun vragen en
opmerkingen terecht bij hun directe leidinggevenden. In
elke vestiging hangt een ideeënbus waar ook opmerkingen
in achtergelaten kunnen worden. Er werden in 2015 geen
opmerkingen achtergelaten.
Medewerkersbevraging
In 2015 werd onze negende medewerkersbevraging ge
houden. De volgende bevraging is gepland voor 2017.
De bevraging van 2015 werd volledig herwerkt. De
volledige vragenlijst werd door Stefaan Vermeulen, expert
in het schrijvenn van eenvoudige teksten, samen met onze
verantwoordelijke personeelsadministratie volledig onder
handen genomen.

We haalden hierop in 2015 een gemiddelde van 100 %.
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In 2013 bestond de bevraging nog uit 117 vragen. Dit werd
in 2015 gereduceerd tot 49 vragen. De thema’s bleven iden
tiek maar werden bondiger samengevat. Alle dubbele en
overbodige vragen werden geschrapt. De vragen werden
eenvoudiger geformuleerd zodat ook onze anderstalige

medewerkers de vragen beter konden begrijpen. De bevra
ging werd anoniem afgenomen.
De resultaten waren schitterend, we behaalden het beste
resultaat ooit.

Samenvatting bevraging medewerkers (excl. Leidinggevenden): jaarvergelijking
algemeen gemiddelde per thema
Thema’s

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2002

1999

Mijn team
Tevredenheid
Mijn werkplek
Mijn werk
Overleg
Ik en Opnieuw & Co

3,64
3,61
3,46
3,54
3,29
3,65

3,22
3,24
3,11
3,24
3,23
3,31

3,23
3,22
2,96
3,26
3,25
3,3

3,27
2,94
2,95
3,19
3,07
3,27

3,10
2,81
2,79
3,11
2,82
3,18

3,11
2,84
2,66
3,15
3,14
3,25

2,99
3,13
2,90
3,26
3,06
3,33

3,10
2,64
2,70
3,14
2,59
3,38

Algemeen gemiddelde

3,53

3,23

3,20

3,12

2,97

3,02

3,11

2,93

Samenvatting bevraging leidinggevenden
(excl. medewerkers): jaarvergelijking
algemeen gemiddelde per thema

bevragen. Alle leidinggevenden werden al bevraagd door
de preventiedienst IDeWe. Dit gebeurde naar aanleiding
van een doorlichting van de arbeidsinspectie.

Thema’s

2015

2013

2009

Overlegmomenten

Mijn team
Tevredenheid
Mijn werkplek
Mijn werk
Overleg
Ik en Opnieuw & Co

3,70
3,54
3,50
3,56
3,43
3,88

3,50
3,20
3,01
3,30
3,41
3,33

3,09
2,97
2,64
3,00
3,07
/

In 2013 zijn we gestart bij Opnieuw & Co met meer en
gestructureerd overleg met verslaggeving. De resultaten
van onze medewerkersbevraging hebben aangegeven dat
de medewerkers en leidinggevenden dit toch zeer belang
rijk vinden.

Algemeen gemiddelde

3,60

3,29

2,95

In 2011 werden de leidinggevenden niet bevraagd omdat
het niet opportuun gevonden werd om ze twee maal te
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Overlegmomenten		
Managers
12x/jaar
Logistiek
10x/jaar
Productie
2x/jaar
Winkel Mortsel
10x/jaar
Winkel Kontich
4x/jaar
Winkel Duffel
10x/jaar
Winkel Lier
5x/jaar
Winkel Nijlen
12x/jaar
PAD
10x/jaar
Administratie
10x/jaar
Infrastructuur
10x/jaar
Promotie
10x/jaar

2013
84 %
69 %
90 %
86 %
96 %
38 %
100 %
83 %
100 %
100 %

2014
100 %
100 %
100 %
100 %
93 %
100 %
89 %
100 %
100 %
100 %
100 %

2015
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
70 %
92 %
100 %
92 %
100 %
100 %

Loonspanning

cao 104

Europa werkt aan maatregelen die de toplonen in het
bedrijfsleven beperkt moeten houden. Ondernemingen
zullen moeten uitleggen waarom ze hun CEO/directeur
tot honderd keer meer betalen dan hun doorsnee
werknemer. Dat de baas acht tot tien keer meer verdient,
vinden de meeste werknemers normaal, maar in veel
grote bedrijven gaat dit vaak over het honderdvoud.

Het wettelijk verplicht plan in functie van de cao 104 voor
45+ werd opgesteld en uitgeschreven in 2013. Op 25 juli
werd dit voorgelegd aan het CPBW en goedgekeurd.

Bij AB Inbev ligt het loon van de CEO 203x hoger dan
dat van de minst betaalde werknemer, bij Colruyt 108x,
bij Opnieuw & Co is dit 3,5x. Er zijn geen sectorgegevens
beschikbaar over loonspanning.

Opleidingen
Veilig werken stond dit jaar centraal in onze focus: elk
team gaat wekelijks aan de slag met observatiekaarten
om onveilige situaties in kaart te brengen en alle werk
posten worden aan de hand van werkpostfiches gescand
op veiligheidsrisico’s en ondersteunende hulpmiddelen,
opleiding en administratie.

Personeelsblad nieuw leven ingeblazen
In 2013 heeft het personeelsblad van Opnieuw & Co een
nieuwe naam en nieuwe lay-out gekregen. Ons blad
draagt nu de naam ‘Inforum’. Er staat minder tekst in en
meer foto’s.

In 2015 werden in totaal 26272u opleiding voorzien. De
totale opleidingskost bedroeg 10.654,81 euro. In de sector
van de sociale werkplaatsen werd voor 2015 een opleidings
norm bepaald van 628u (een formule waarbij rekening
wordt gehouden met het aantal doelgroepmedewerkers
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en omkadering die opleiding volgden). Deze norm werd
ruimschoots behaald met 8246u. Deze opleidingsnorm
wordt bepaald door de groep leidinggevenden op basis
van hun begeleidingservaringen.
Binnen het VTO-beleid (vorming, training en opleiding)
hanteren we 6 vormen van leren: cursus volgen (een les
moment op de werkvloer of in een aparte ruimte),
meelopen (onder begeleiding deelnemen aan werk
processen of ze observeren), intervisie (praktijk
cases
delen), werkopdrachten (toetsmomenten), coaching (indi
viduele jobondersteuning) en andere (studiedagen, zelf
studie en bedrijfsbezoek). Leren door meelopen wordt het
vaakst toegepast (65 %), gevolgd door cursus (17 %) en
de individuele leeraanpak via coaching (8 %).

• Productie: nauwkeurig, zorgvuldig en veilig werken
• Ondersteunende diensten: nauwkeurig en veilig werken,
aanpassen (flexibel zijn) en initiatief nemen.
Voor onze leidinggevenden ligt de nadruk op het
1. Leiding geven
2. Innoveren
3. Resultaatsgericht werken

Naast de algemene competenties, die voor iedereen
binnen Opnieuw & Co worden ontwikkeld (leerbereidheid,
samenwerken en verantwoordelijkheid) en de competentie
kennis van het Nederlands, vinden we de meeste leerin
spanningen voor de volgende jobspecifieke bekwaamheden:
Kassacursus digitale kassa
Opleidingsuren per leervorm

Voor onze medewerkers
• Winkels: aanpassen (flexibel zijn), klantgericht en orde
lijk werken
• Logistiek: hanteren van materiaal en toestellen, ordelijk,
zorgvuldig en veilig werken
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Onder de noemer ‘Andere’ worden nu ook de leer
momenten van mensen via Profo, Educar, DAZ, scholen,
GTB en Levanto in kaart gebracht. Iets minder dan de
helft (47 %) van de door Opnieuw & Co georganiseerde
leermomenten, wordt gevolgd door onze leerwerknemers
en door 16 % van onze Arbeidszorgmedewerkers. Van de
leidinggevenden namen de werkbegeleiders het vaakst
deel aan leermomenten (14 % van het totaal aantal
opleidingsuren).
Als we de opleidingsuren koppelen aan de grootte van de
groep, dan zijn het de leidinggevenden die het hoogst scoren
met 151u/persoon, gevolgd door de leerwerknemers met
110u/persoon.

Gerelateerd aan de effectief gewerkte uren, worden op
100 gewerkte uren ongeveer 7,07u opleiding voorzien.
Inzoomend op de statuten, blijkt dit sterk voor de AZmedewerkers (11,50u opleiding op 100 gewerkte uren).
Voor ieder statuut werd intern de volgende opleidings
norm vastgelegd op jaarbasis: doelgroepmedewerkers
(16u/p), leerwerknemers (24u/p), medewerkers Arbeids
zorg (16u/p) en leidinggevenden (64u/p). Het doel wordt
bepaald door het gewenst aantal uren/jr x gemiddeld
aantal Fysieke Personen. Het gaat hier om de totale groep
van nieuwkomers en medewerkers/leidinggevenden die
langer dan 6 maanden actief zijn.
Alle statuten kennen een explosie van leerinspanningen
en hebben ruimschoots hun doel bereikt. Vooral de leer
werknemers (457,25 %) en AZ-medewerkers (387,76 %)
haalden een veelvoud van hun vooropgestelde norm.

• In het statuut leerwerknemers zijn ook Winkelmede
werkers en Medewerkers Klantendienst sterk vertegen
woordigd.
• De begeleiding van doelgroepmedewerkers is sterk terug
te vinden in de functies van Kassiers en Chauffeurs.
• Medewerkers Schoonmaak en Cafetaria leren vooral
sterk in het AZ-statuut.
• Binnen de groep Andere wordt veel aangeleerd in de
groep van Winkelmedewerkers en Medewerkers Schoon
maak.
Ook leidinggevenden bereikten hun doel en hebben de
norm van max 8u/maand/p zelfs overschreden: 12u/p/
maand voor alle leervormen, weliswaar door vooral te
leren door mee te lopen en/of te observeren op de
werkvloer.
Tijdens het voorbije jaar volgden onze leerwerknemers
(112 FP) in totaal 19709,75u opleiding, hiervan werden er
12290,75u intern en 7419u bij OCMW gevolgd (verdeling
62/38).
Iets minder dan de helft (47 %) van de door Opnieuw &
Co georganiseerde leermomenten, wordt gevolgd door
onze leerwerknemers en 49 % van deze groep wordt
tewerkgesteld in de functie van Medewerker ProductieKwaliteitscontrole. Bij de OCMW-opleidingen vormen ze
samen met de Winkelmedewerkers de grootste groep
cursisten (60 %).

Opleiding heftruckchauffeur

In elk statuut is er een sterke vertegenwoordiging van leer
inspanningen voor de Medewerkers Productie-Kwaliteits
controle.

85 % Van de bij OCMW-gevolgde opleidingen zijn gericht
op het versterken van de kennis van het Nederlands.
Daarnaast ontwikkelden de leerwerknemers zich via het
OCMW o.a. door cursussen solliciteren, administratie,
smid, schoonmaak, verkoop, fietsen, kiezen, rechten en
plichten, klantgerichtheid, rekenen en attitude.
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Conclusie

Opleidingsuren per functie

• Alle statuten kennen een explosie van leerinspanningen
en bereikten hun opleidingsdoel.
• In elk statuut is er een sterke vertegenwoordiging van
leerinspanningen voor de Medewerkers ProductieKwaliteitscontrole.
• Voor de medewerkers wordt sterk ingezet op het
ontwikkelen van de jobspecifieke competenties kennis
van het Nederlands, nauwkeurig, ordelijk, zorgvuldig en
veilig werken, klantgerichtheid, hanteren van machines
en toestellen, initiatief nemen en flexibel zijn.
• De ontwikkeling van de leidinggevenden is gericht op
innoveren, leiding geven en resultaatgerichtheid.
• De interne HR-instrumenten vormen een stevige basis
voor een gerichte ontwikkeling van de vereiste compe
tenties en een verhoogde inzetbaarheid in en buiten
onze organisatie.

Opvolging

planning

2015:

stens evenveel doelgroep•		We hadden in 2015 min
ber 2014
werknemers als in decem
te afstand tot de
gro
•		27 personen met een
ra aangeworven
arbeidsmarkt werden ext
(winkel Kessel (Nijlen))
roep sociale werkplaats
•		Extra contracten doelg
or de overheid
werden niet toegekend do
orstroom naar regulier
•		Extra aandacht voor do
rd
circuit werd niet uitgevoe
geworven
aan
en
end
gev
•		5 extra leiding
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Planning 2016:
• Eén extr a doelgroepmedewer ker maa
twerk
• 25 personen met een grote afstand
tot de arbeids
mar kt extr a aanwerven (algemeen +
winkel Kilomeet)
• Extr a contracten doelgroep maatwe
rkbedrijf (vragen
aan minister)
• Extr a aandacht voor doorstroom naar
regulier circuit
(POP’s, stages, …)
• 4 pers. leiding extr a (WBer infra , man
ag. assis tente,
coördinator admin.& finan., verantw.
Kilomeet)
• Alle chauffeurs met vast contract rijbe
wijs C
laten halen op onze kosten

•7• Doelstelling 5
Zorgen voor een
aangename werksfeer
Het zorgen voor een aangename werksfeer blijft voor
Opnieuw & Co een belangrijke doelstelling. Door de
groei van de organisatie in zijn geheel en het aantal mede
werkers in het bijzonder wordt de aandacht voor de
werksfeer steeds belangrijker.

Antwerpen. Ook het winkelteam van Lier bezocht de
Antwerpse Zoo en combineerde dit met een bezoek
aan het MAS. Het winkelteam van Duffel trok eveneens
naar Antwerpen. Zij maakten op linkeroever een mooie
wandeling langs de Schelde en in de namiddag stond een
havenrondvaart met de Flandria op het programma.

Teamuitstappen
Om de teamgeest te versterken en de collega’s op een
andere manier te leren kennen organiseert Opnieuw &
Co jaarlijks teamuitstappen. Hierbij kiezen alle teams een
activiteit. Dit zorgt jaarlijks voor heel wat leuke taferelen.
In 2015 werden er 9 teamuitstappen georganiseerd.
Zowel het productieteam als de ondersteunende dien
sten brachten een leuke dag door in de zoo van

Het winkelteam van Kontich spoorde naar Oostende
voor een bezoek aan de prachtige zandsculpturen. Het
winkelteam van Kessel (Nijlen) trok naar Mechelen voor
een boottocht op de Dijle. Het winkelteam van Mortsel
ging terug in de tijd en bracht een bezoek aan Bokrijk.
Logistiek koos voor een bezoek aan de oude steen
bakkerijen in Boom, ze kregen er een interessante
rondleiding. Infrastructuur genoot van een heerlijke BBQ
in de tuin van de teamcoördinator.

Alle medewerkers gingen op teamuitstap.
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Familiedag
Naar jaarlijkse gewoonte werd er in 2015 ook weer een
familiedag georganiseerd, de ideale manier om elkaars
familieleden kennis te laten maken met de andere
medewerkers van Opnieuw & Co. Bij die gelegenheid
werden de jubilarissen in de bloemetjes gezet. Dit jaar
werd het evenement georganiseerd net voor de opening
van onze nieuwe winkel in Kessel (Nijlen). We hebben
ons opnieuw culinair laten verwennen met lekkere paella
en tapas.
Opfrissing refter en extra fietsenstalling
In het kader van een “Communitay day” (een dag werken
voor organisaties die zich inzetten voor een goed doel)
kwamen verschillende medewerkers van de firma
Reynaers Aluminium langs om onze refter in het admi
nistratief gebouw op te frissen en een extra fietsenstalling
te bouwen voor onze medewerkers.

Familiedag in het nieuwe winkelpand van Kessel (Nijlen).

Geschenken medewerkers
Week van de vrijwilliger (alle vrijwilligers)		
Doosje truffels
Pasen (alle medewerkers)		
Biochocolade paaseiren
Sinterklaas
Biochocolade (alle medewerkers)
Cadeaucheque t.w.v. 25 euro van een speelgoedwinkel
(kinderen tem 14 jaar ten laste van vaste medewerkers)

Opfrisbeurt van onze refter in het administratief gebouw.
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Eindejaar (vaste medewerkers)
Aankoopbon van de Colruytgroep t.w.v. 35 euro

Gebruik toiletten
Omwille van de diversiteit van onze medewerkers, werkt
Opnieuw & Co vaak met pictogrammen om zaken voor
iedereen duidelijk te maken.

Opvolging

planning

2015:

medewerkers werd
• De tevredenheid van de
bevraagd
egelen werden genomen
•		Extra beveiligingsmaatr
in de winkels
t
voor de leiding uitgewerk
• Er werd een bonusplan
ft
eidsschoenen aangescha
•		Er werden betere veiligh
it uitdelen
•		Gratis groenten en fru
ging niet door
n)
tte
(voedseloverscho
muitstappen werd
•		Het bedrag voor de tea
euro per persoon
verhoogd van 25 naar 30

Planning 2016:
•		Actieplan opstellen n.a.v. tevredenhe
idsbevraging
medewerker s
•		Bonusplan voor de leiding (CAO 90)
•		Onze lonen vergelijken met de sect
or
•		Sociale verkiezingen organiseren
•		Vier vrachtwagens vernieuwen
•		Nieuw dak op en nieuwe vloer in prod
uctiehal
•		Wegdek aan magazijnen vernieuwen
•		Verlichting in magazijnen vernieuwen

•63•

•8• Doelstelling 6
Streven naar een gezond
financieel beleid
Korte toelichting bij de resultatenrekening en balans van
Opnieuw en Co vzw.

De ontvangen subsidies daalden in 2015 met 1,71 % t.o.v.
2014, namelijk van 1.577.039,83 euro naar 1.550.025,15
euro.
Bedrijfskosten

Medewerker aan het werk met cijfers en facturen.

RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten
In de bedrijfsopbrengsten onderscheiden we twee grote
blokken, namelijk de opbrengsten uit kringloopactiviteiten
en de loonsubsidies. Zoals in de tabel hiernaast waar te
nemen is, zijn de opbrengsten uit kringloopactiviteiten
toegenomen in 2015 t.o.v. 2014. De opbrengsten uit
kringloopactiviteiten zijn in 2015 16,94 % hoger dan in
2014. Dit is te verklaren door de opening van de winkel in
Kessel (Nijlen). De tonnagevergoeding blijft verder stijgen,
dit jaar een toename van 15,55 %.
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De totale bedrijfskosten stegen in 2015 met 22,21 %
t.o.v. 2014 (van 3.946.875,52 euro in 2014 naar
4.823.496,13 euro in 2015). De personeelskosten stegen
van 2.809.226,73 euro in 2014 naar 3.179.454,42 euro
in 2015. Het gaat hier om een toename van 13,18 %.
Bij de werkingskosten (diensten en diverse goederen)
merken we ook een stijging van 34,21 %. De huisvestingskosten stijgen met 33,57 % dit komt vooral door de huur
van de nieuwe winkel in Kessel (Nijlen). Er is een stijging
bij het onderdeel secretariaatskosten met 19,37 %. De
promotiekosten stijgen met 55,92 % dit komt vooral door
de kosten voor drukwerken die stijgen tot 11.880,00
euro. De specifieke kosten daalden lichtjes met 2,86 %.
Nettoresultaat
Het nettoresultaat in 2015 bedraagt na aftrek van het financiële en uitzonderlijke resultaat 433.909,88 euro.
Opnieuw & Co is er voor de tweede keer op rij in geslaagd om reserves op te bouwen. De overheid geeft ons
de komende jaren een pak minder geld. Het is dus belang-

rijk om een “oorlogskas” bijeen te sparen. Dat lukte, we
hebben meer dan 400.000 euro winst gemaakt in 2015.
Dat ging niet zonder slag of stoot. We bedanken uitdrukkelijk iedereen die een jaar lang meer dan zijn of haar
beste beentje heeft voorgezet.
Kringwinkels bestaan niet zonder overheidssteun. Deze
activiteit is te arbeidsintensief en daardoor te duur om

RESULTATENREKENING Opnieuw & Co vzw
Totaal bedrijfsopbrengsten

zelfbedruipend te zijn. In het verleden betaalden we de
helft van onze uitgaven met geld van de overheid. Dit
daalde tot 40 % en zakt verder naar 30 %. De loonsubsidie van de Vlaamse overheid daalt dus sterk. Het nieuwe
maatwerkdecreet is duidelijk een besparingsdecreet. Ook
bij de 10 gemeentebesturen waar wij mee samenwerken
zien we de vergoedingen dalen. De tegemoetkoming van
15 cent per ingezamelde kilogram wordt stelselmatig ver-

2013
4 010 866,33

2014
4 559 226,29

2015
5 196 640,08

Opbrengsten bedrijfsactiviteiten
2 472 042,78
2 861 963,19
Omzet uit kringloopactiviteit
2 448 421,30
2 849 967,49
Winkelomzet
1 948 573,39
2 276 522,25
Omzet winkel Mortsel
881 132,50
900 849,89
Omzet leveringen Mortsel
12 934,75
9 658,33
Omzet winkel Nijlen			
Omzet leveringen Nijlen			
Omzet winkel Duffel
786 193,66
854 959,33
Omzet leveringen Duffel
8 496,29
8 067,09
Omzet Vredebaan
2 727,30
Omzet leveringen Vredebaan
Omzet winkel Lier
278 519,93
295 605,35
Omzet leveringen Lier
1 099,52
1 089,62
Omzet winkel Kontich
225 107,68
Omzet leveringen Kontich
693,87
Webwinkel
Omzet tonnagevergoeding
397 034,56
443 558,58
Omzet bulk
18 747,19
16 888,27
Omzet lompen
30 777,97
57 656,50
Omzet oude metalen
29 832,43
31 303,22
Voorraadwijziging
-11 106,02
-7 706,06
Overige 34 727,50
19 701,76
33 372,33
Dienstprestaties (sorteren)
925,20
4 529,76
Ontvangen subsidies
1 450 081,84
1 577 039,83
Andere bedrijfsopbrengsten
88 741,71
120223,27

3 483 431,16
3 448 949,46
2 813 719,26
904 172,70
10 000,66
410 792,62
3 970,18
871 090,91
7 486,71
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282 290,50
1 078,16
345 372,53
1 757,99
512 524,50
21 259,06
49 454,76
23 840,79
1 109,37
3 857,39
1 550 025,15
163 183,77

RESULTATENREKENING Opnieuw & Co vzw
Totaal bedrijfskosten

2013
3 476 566,81

2014
3 946 875,52

2015
4 823 496,13

14 901,27

28 594,47

28 651,67

649 558,80
219 159,50
232 057,99
61 032,90
23 631,15
113 677,26

757 379,67
278 360,97
202 492,39
72 756,85
33 634,85
170 134,61

2 476 150,01
317 041,36

2 809 226,73
324 503,77

18 915,37

27 170,88

1 016 477,35
463 673,51
241 716,10
76 280,59
52 443,37
165 277,25
17 086,53
3 179 454,42
423 254,01
92 500,00
83 158,68

Bedrijfsresultaat

534 299,52

612 350,77

373 143,95

Financieel resultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Uitzonderlijk resultaat
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten

-106 188,50
2 628,84
108 817,34
-28 833,62
95 115,00
123 948,62

-92 771,36
5 341,36
98 112,72
120 700,00
120 750,00
50,00

-122 630,44
9 844,31
132 474,75
183 396,37
186 071,90
2 675,53

Netto-resultaat

399 277,40

640 279,41

433 909,88

Aankopen hulpstoffen
Voorraadwijziging
Diensten en diverse goederen
Huisvestingskosten
Secretariaatskosten
Transportkosten
Promotiekosten
Specifieke kosten
Aanvullende personeelskosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Voorzieningen voor risico’s & kosten
Andere bedrijfskosten

Belastingen
vangen door een vaste vergoeding van 2 euro per inwoner per jaar. Wat de facto een halvering van deze steun
betekent.
Om de put die de overheid maakt terug te vullen, zetten
wij in op schaalvergroting. Zo verhoogt onze omzet. We
rekenen erop dat onze uitgaven niet evenredig stijgen.
Het verschil gebruiken we om de put te vullen die de
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overheid slaat. Onze “oorlogskas” wenden we aan om te
investeren in nieuwe winkels en zo de schaalvergroting
waar te maken. In 2014 opende Opnieuw & Co Kontich
en in 2015 Opnieuw & Co Kessel (Nijlen).
Zo blijft Opnieuw & Co financieel gezond. Erg belangrijk
om onze missie verder uit te voeren.

BALANS
Activa
De vaste activa van Opnieuw & Co v.z.w. bestaan uit immateriële, materiële en financiële vaste activa. De immateriële vaste activa stegen tot 35.307,86 euro dit door de
implementatie van Shopplus als kassasysteem. De materiële vaste activa stijgen met 9,04 % tot 3.851.710,74 euro
in 2015.
Balans (EUR) Opnieuw & Co vzw

De vlottende activa zijn lichtjes gedaald van 1.580.750,00
euro tot 1.552.125,57 euro. Er zijn 3 belangrijke posten te
bespreken, de vorderingen op ten hoogste één jaar
nemen met 39,68 % toe, de liquide middelen zijn afgenomen met 11,03 % en de overlopende rekening is met
162,70 % gestegen, dit komt door de verwachte dading
mbt de herstelling van het dak van de containerunits.

2013

2014

2015

VASTE ACTIVA

3 676 652,10

3 538 159,74

3 893 488,72

Oprichtingskosten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

4 548,71
3 634 617,27
37 486,12

240,00
3 532 463,55
5 456,19

35 307,86
3 851 710,74
6 470,12

VLOTTENDE ACTIVA

873 483,80

1 580 750,00

1 552 125,57

Voorraden
Handels- en overige vorderingen op ten hoogste één jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

93 207,90
88 580,44
656 345,46
35 350,00

85 501,84
112 682,34
1 337 613,24
44 952,58

86 611,21
157 396,06
1 190 026,27
118 092,03

4 550 135,90

5 118 909,74

5 445 614,29

ACTIVA

TOTAAL ACTIVA
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Passiva
Het eigen vermogen van Opnieuw & Co v.z.w. is toegenomen tot 1.870.320,92 euro. Dit is vooral te danken aan de
toename van de reserves met 433.909,88 euro.

Balans (EUR) Opnieuw & Co vzw

Het vreemd vermogen is in 2015 gedaald ten opzichte
van 2014. De schulden op ten hoogste één jaar stijgen
met 25,78 %.

2013

2014

2015

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

837 236,71

1 456 963,58

1 870 320,92

Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Kapitaalsubsidies
Reserves 421 703,68
Sociaal Passief

215 533,03
1 061 983,09
200 000,00

194 980,49
495 892,97
200 000,00

174 427,95
1 200 000,00

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VREEMD VERMOGEN

255 000,00
3 457 899,19

135 000,00
3 526 946,16

92 500,00
3 482 793,37

Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden
Handelsschulden
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen

2 556 694,45
814 237,79
157 296,92

2 567 289,26
736 883,00
179 238,57

2 437 024,49
926 882,94
216 218,06

149 354,91

142 960,06

252 119,34

263 532,59
244 053,37
86 966,95

400 100,70
14 583,67
222 773,90

451 397,71
7 147,83
118 885,94

4 550 135,90

5 118 909,74

5 445 614,29

TOTAAL PASSIVA
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Er werd 200 000 euro geïnvesteerd in de winkel van Kessel (Nijlen)

:
Opvolging Planning 2015
tten uitbreiden
•		Werken met deelbudge
t gebeurd.
(logistiek, productie) is nie
eld
•		KPI’s werden niet opgest
voor afvalverwerking,
n
cte
tra
con
•		Goedkopere
at werden afgesloten
telefonie, sociaal secretaria
n digitaal gegeven, dit is een
•		Maaltijdcheques worde
besparing
pend in Kessel (Nijlen)
•		Vijfde winkel werd geo
(2 264 euro/dag)
gestegen met 6 %
•		Winkelinkomsten zijn
(exclusief Kessel (Nijlen))

Planning 2016:
•		 Het verdisconteren
van al onze uitgaven via
een nieuw
ontwikkeld rekenblad
•		 KPI’s opstellen
•		 Outletshop Kilome
et (400 euro omzet/da
g)
•		 Hogere dagomzet
vijfde winkel in Kesse
l
(N
ijlen)
(van 2.450 euro naar
2.750 euro/dag)
•		 Winkelinkomsten lat
en stijgen met 15 %
(inclusief Kessel (Nijle
n), exclusief Kilomeet)
•		 Automatisatie sor ter
en textiel
•		 Verwerking leveranci
ersfacturen digitaliseren
•		 Financieel resultaat
van elke maand 15 da
gen nadien
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OPNIEUW & CO
KRINGLOOPCENTRUM
SOCIALE WERKPLAATS
NAZICHT SOCIAL AUDIT RAPPORT
CERTIFICERINGSVERKLARING OVER 2015
Kringloopcentrum Opnieuw & Co brengt sinds 20 jaar herbruikbare goederen, die normaal
bij het huisvuil terechtkomen, opnieuw in kringloop. Opnieuw & Co wil, naast het terugdringen
van de afvalberg, hergebruik stimuleren, energie en grondstoffen besparen en tewerkstelling
creëren voor onder meer laaggeschoolden en langdurig werklozen. Haar visie is dat mens
gericht, milieubewust en verantwoord ondernemen zelfontplooiing waarborgt. Om een goed
beeld te krijgen van haar praktijken doet Opnieuw & Co regelmatig een sociale audit.
Aan alle betrokkenen bij Opnieuw & Co vzw,
Aan het publiek,
Forum ETHIBEL vzw werd door Opnieuw & Co vzw belast met het uitvoeren van een onafhankelijke verificatie van haar dertiende sociaal auditrapport over 2015. Ook voor de cycli 1995-1997,
1998-1999, 2000-2001, 2007-2008, 2009, 2010, 2012, 2013 en 2014 controleerde Forum ETHIBEL
de sociaalecologische verslagen, die raadpleegbaar zijn op www.opnieuwenco.be
Waar het financiële jaarverslag een middel is om de financiële en commerciële resultaten in kaart
te brengen, gebruikt men het concept ‘social auditing’ om een accuraat beeld te krijgen van de
maatschappelijke impact van een onderneming. Een sociaal audit rapport bewaart een evenwicht
tussen gesloten, harde, kwantitatieve gegevens en open, ‘dialogische’ opinies van de betrokken
partijen (de stakeholders): werknemers, klanten, leveranciers, gemeentebestuurders, milieuorganisaties …
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Het rapport gaat gedetailleerd in op de zes punten missie van Opnieuw & Co:
Verminderen van de afvalberg | Inburgeren van producthergebruik | Ondernemen met zorg voor het
milieu | Creëren van kansen voor tewerkstelling | Zorgen voor een aangename werksfeer | Streven
naar een gezond financieel beleid.
De opdracht van Forum ETHIBEL is tweevoudig. Enerzijds wordt nagegaan of de ‘dialogische’ procedures nauwgezet werden toegepast en of de prestatie-indicatoren en benchmarks coherent
werden opgesteld. Anderzijds worden de juistheid, de relevantie en de correcte verwerking van de
gegevens nagetrokken. Wij hebben alle bijkomende info verkregen waar wij om vroegen.
In 2015 werd een vijfde winkel geopend en was Opnieuw & Co actief in 10 gemeenten met ruim
189.000 inwoners. Het kringloopcentrum zet sinds enkele jaren in op schaalvergroting om de verminderde overheidssteun te compenseren. Net als in 2014 pakte de strategie positief uit: een mooi
netto resultaat en groeiende reserves.
Er was een groeiend aantal arbeidsplaatsen voor alle statuten. Het ziekteverzuim is gedaald. Het
aantal arbeidsongevallen steeg licht. “Ervaring werkt!” is een sleuteldocument waarin Opnieuw &
Co haar human resources instrumenten formaliseert. De afspraak om met elke werknemer
één keer per jaar een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek te houden werd volledig
gerealiseerd. Voor doelgroepmedewerkers werd gestart met een persoonlijk ontwikkelingsplan.
De leerinspanningen namen in belangrijke mate toe. Er is een gestructureerd participatief klimaat.
De medewerkersbevraging werd uitgevoerd op een herwerkte en vereenvoudigde basis.
Wij verklaren dat dit rapport een getrouw, volledig en accuraat beeld geeft van de realisatie van de
maatschappelijke doelstellingen van Opnieuw & Co in 2015.

Voor Forum ETHIBEL vzw,

Herwig Peeters, algemeen directeur
Brussel, 5 oktober 2016
Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992, en erkend als expert op het vlak van rating, onafhankelijke controle en certificatie van financiële en niet-financiële producten en diensten die beantwoorden aan precieze ethische en sociale criteria en aan standaarden op
het vlak van milieu en deugdelijk bestuur www.forumethibel.org.

i
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100 % kringlooppapier
Opnieuw & Co vzw
Antwerpsesteenweg 387, 2500 Lier
Hondiuslaan 46, 2570 Duffel
Borsbeeksebinnenweg 51, 2640 Mortsel
Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich
Grote Steenweg 55, 2560 Kessel (Nijlen)
Vredebaan 76, 2640 Mortsel
03 488 38 83
www.opnieuwenco.be - info@opnieuwenco.be
www.facebook.com/opnieuwenco

Onze

partners:

OCMW ANTWERPEN

OCMW DUFFEL

OCMW LINT

OCMW RUMST

OCMW BERLAAR

OCMW EDEGEM

OCMW MALLE

OCMW SINT KATELIJNE WAVER

OCMW BOECHOUT

OCMW GROBBENDONK

OCMW MECHELEN

OCMW WIJNEGEM

OCMW BONHEIDEN

OCMW HOVE

OCMW MORTSEL

OCMW WOMMELGEM

OCMW BORSBEEK

OCMW KONTICH

OCMW NIJLEN

OCMW ZOERSEL

OCMW LIER

OCMW RANST

De missie van Opnieuw & Co
• verminderen van de afvalberg
• inburgeren van producthergebruik
• ondernemen met zorg voor het milieu
• creëren van kansen voor tewerkstelling
• zorgen voor een aangename werksfeer
• streven naar een gezond financieel beleid

De visie van Opnieuw & Co
Mensgericht, milieubewust en verantwoord
ondernemen waarborgt zelfontplooiing.

