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Social auditrapport 2012

In november werd de nieuwe lift
in onze winkel te Lier in gebruik genomen.

Lier werd hergebruikkampioen 2012. Burgemeester Vanderpoorten
neemt de hergebruiktrofee in ontvangst.

In juli 2012 deed Opnieuw & Co voor de eerste keer mee
aan Sfinks Mixed festival. Het was een groot succes.

Alle OCMW trajectbegeleiders werden op 28 juni
bij Opnieuw & Co uitgenodigd.
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Beste lezer,
Opnieuw & Co haalt elke jaar een straffe stoot uit. Elk jaar opnieuw zamelen
we meer goederen in voor hergebruik en elk jaar opnieuw verkopen we meer
goederen In 2012 zijn wij daar voor de 17de keer op rij in geslaagd! Je moet het
maar doen…
Dit lukte dankzij de massale steun en medewerking van de inwoners van
onze tien gemeenten. Zij braken in de eerste plaats opnieuw records. Dank
u allemaal!
Wie kringt die wint! Wie goederen bezorgt voor hergebruik wint een goed
gevoel, wie spullen koopt wint goede producten aan scherpe prijzen, het milieu wint door minder afval en meer hergebruik, de tewerkstelling wint want
bij Opnieuw & Co werken ondertussen meer dan 250 personen die moeilijk
aan een job geraken. Iedereen wint!
Veel leesplezier en inspiratie!

Koen Goemans
Directeur
PS: Kom eens rondneuzen in één van onze winkels!

“Het doet deugd om te zien dat in tijden van crisis bedrijven af en toe ook nog
eens deuren kunnen openen in plaats van sluiten. Vooral als het dan gaat om
bedrijven die zo’n mooie basis hebben. Het duurzame: de kringloopwinkel biedt
spullen een nieuw leven. Het sociale: al jullie werknemers krijgen ook de kans
op nieuw leven, want hier kunnen ze klaargestoomd worden voor de reguliere
arbeidsmarkt. Proficiat! Doe zo voort!“
Minister van werk Philippe Muyters.
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•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 maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk
brengen. Dit vertaalt zich in verschillende ondernemingsdoelstellingen. Eerst en vooral wil Opnieuw & Co via
haar activiteiten een bijdrage leveren in het verminderen
van de afvalberg. Goederen die normaal op de
afvalberg terecht zouden komen, krijgen via dit
OELEGEM
kringloopcentrum een tweede kans.
•

Opnieuw & Co is een kringloopcentrum dat herbruikbare
goederen, die normaal bij het huisvuil terecht komen,
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
•
LINT
huis ophaalt. Opnieuw & Co
WAARLOOS
•
haalt op in 10 gemeenten: Boechout,
•
DUFFEL
Duffel, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint,
Mortsel, 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 eventueel hersteld. Alles wat nog
bruikbaar is, komt terecht in onze kringloopwinkels te
Mortsel, Duffel en Lier. Alle drie, 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.

RANST

•

BROECHEM

•

EMBLEM

•

LIER

•
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KESSEL

•

Bovendien probeert Opnieuw & Co bij
haar publiek het hergebruik in te burgeNIJLEN
ren. Haar motto is: versoberen zonder
•
te versomberen. Tweedehands is creBEVEL
atief, leuk en ecologisch verantwoord.
•

Het gebruik van tweedehandse goederen
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, leveranciers, aandeelhouders, gemeentebesturen, milieuorganisaties… Opnieuw & Co streeft naar maximale informatie en regelmatig overleg met zijn partners.
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Ook voor de tewerkstelling van laaggeschoolden en
langdurig werklozen pleegt Opnieuw & Co overleg
met verschillende organisaties uit het arbeidscircuit:
het Ministerie van Tewerkstelling en Sociale Economie,
VDAB, verschillende OCMW’s, SST, Emmaüs, GTB,
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
financiële basis is een belangrijke voorwaarde om de
maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren.
Professionele 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 organisaties, 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 invoegbedrijf in de sector. Invoegbedrijven zijn startende ondernemingen 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
Ministerie van Tewerkstelling.
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
klassieke commerciële activiteit die als doel heeft zoveel
mogelijk winst te maken. Daarom wordt voor de tweede
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 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 maatschappij gebonden 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 inschakeling 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, sorteren
en prijzen van herbruikbare goederen. Voor veel van de
(ex-) patiënten is deelname aan het arbeidsproces een
belangrijk deel van hun maatschappelijke re-integratie.
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 de bevolking 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, de stichter en directeur van Opnieuw &
Co, start op 28 maart 1989 in Lier samen met enkele
kennissen uit de groene beweging het allereerste
kringloopcentrum van Vlaanderen, De Hallen van de vzw
Evergreen. Ondanks het succes van de kringloopformule
volgt drie jaar later een ontbinding van de vzw. 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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Kringloopwinkel De Hallen van de VZW Evergreen in Lier.

Wie bedacht de naam Opnieuw & Co?
De initiatiefnemer en coördinator van het kringloopcentrum 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

LEVEREN
vriendelijk de vraag of hij hun naam ook mocht gebruiken.
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.

Voorgevel Opnieuw & Co, F. Peltzerstraat 13.

Opnieuw & Co gaat van start op vrijdag 13 oktober
1995, in de 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, en 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.
Een groot deel van de medewerkers van Opnieuw & Co
werkt vanaf dan in Duffel: het logistieke team, het sorteeren 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.

Na het vertrek van de 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.
In 2007 krijgt Opnieuw & Co de kans om het aanpalende
gebouw te kopen 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!
Na enkele aanpassingswerken in Duffel opent Els Van
Weert, Staatssecretaris van Sociale Economie en Duurzame Ontwikkeling, in september 2004 een nieuwe volwaardige, derde kringloopwinkel. 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.
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.
Opnieuw & Co opende in 2010 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 nu
3 winkels zijn.
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Opnieuw & Co is in 17 jaar tijd enorm vooruitgegaan. Het
aantal medewerkers blijft ieder jaar gevoelig stijgen. In het
eerste jaar werd er 191 ton ingezameld, in 2012 zamelde
Opnieuw & Co meer dan 2 518 ton in, dit is 13 keer
zoveel als toen. 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 herbruikbaarheid
van goederen, telt Vlaanderen ondertussen meer dan
100 kringloopwinkels. Een volledige dekking van het
grondgebied Vlaanderen is een feit: sinds verschillende
jaren kan elke inwoner van Vlaanderen beroep doen op
een kringloopcentrum in zijn buurt.
Is Opnieuw & Co een overheidsinstelling?
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 kringloopcentrum 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
verminderen van de gemeentelijke afvalkosten. De tien
gemeenten waarin Opnieuw & Co inzamelt, betalen
een tonnagevergoeding voor het terug in omloop
brengen van afval. Per ingezamelde kilo bedraagt dit 0,15
euro. Op de tweede plaats krijgt de sociale werkplaats
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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
2012 uit zeven leden: Julien Dilen, Viviane Gerits, Christ
Goemans, Eric Van Peel, Peter Verheyen, Katleen Vermeiren
en Jorn Verbeeck. In juli stopten drie bestuurders met hun
mandaat: Eric Van Peel, Peter Verheyen en Viviane Gerits.
En kwam Jorn Verbeeck de ploeg versterken. Later in
het jaar vervoegde Peter Nauwelaerts en Raf Van den
Broeck de raad van bestuur. Zij oefenen allen deze functie
onbezoldigd uit. De algemene vergadering van Opnieuw
& Co bestaat uit alle leden van de raad van bestuur en de
directeur Koen Goemans.
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Het vergaderschema van de afgelopen 4 jaar zag er als
volgt uit:
Bestuursvergaderingen:
2008
2009
2010
2011
31/jan
20/jan
18/jan
11/jan
27/mrt
10/mrt
30/mrt
22/feb
22/mei
24/mrt
21/apr
05/apr
25/jun
12/mei
09/jun
02/mei
29/jul
23/jun
08/sep
07/jun
11/sep
08/sep
25/nov
05/sep
19/nov
07/okt
08/dec
12/okt
11/dec
09/nov
29/dec
09/nov
		
08/dec		
23/nov
				
13/dec
					

Algemene vergaderingen:
2008
2009
2010
25/jun
12/mei
09/jun
			

2011
22/feb
07/jun

2012
10/jan
07/feb
06/mrt
29/mrt
08/mei
05/jun
07/aug
04/sep
02/okt
06/nov
04/dec

2012
05/jun

Katleen Vermeiren

Peter Verheyen

Viviane Gerits

Julien Dilen

Christ Goemans

Eric Van Peel

Jorn Verbeeck

Peter Nauwelaerts

Raf Van den Broeck

De directie van Opnieuw & Co, bestaande uit alle coördinatoren, ontwerpt de strategie, de Raad van Bestuur
toetst ze en legt ze vast, de directie implementeert ze en
de Raad ten slotte controleert de uitvoering ervan.
In deze wisselwerking is er een belangrijke constructieve
relatie tussen de directie en de Raad waarbij de directie
bij de Raad terecht kan met zijn overtuigingen en twijfels.
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•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
gehouden met de bedrijfsdoelstellingen, met divisies
en verwachtingen van de verschillende betrokkenen of
‘stakeholders’ 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 sociaalethische gezondheid van een
bedrijf.
De evaluatie gebeurt systematisch op basis van dialoog,
kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren en
benchmarks1.

Opnieuw & Co. Dit kringloopcentrum heeft een hogere
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 geëvalueerd worden. Het financieel jaarverslag
is een geaccepteerd 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
Economics Foundation een handleiding rond social auditing uitgewerkt.

Waarom doet Opnieuw & Co
een social audit?

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?”.

Zoals al bleek uit de inleiding is het behalen van fantastische
financiële rendementen niet de hoofddoelstelling van

In deze eerste social auditcyclus werd een proces gestart
met de medewerkers, waar de missie van Opnieuw & Co

1

Een benchmark is een vergelijkbaar cijfer uit een representatief onderzoek waaraan een bedrijf haar eigen situatie kan meten.
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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.
Twee jaar na de eerste social audit werd het tweede
verslag in elkaar gestoken. Dit rapport bracht verslag uit
van de jaren 1998-1999 en bevatte een planning voor
2000-2002. In deze tweede cyclus werden de missie en
de doelstellingen niet opnieuw bevraagd. Per doelstelling
werden de prestaties geëvalueerd op basis van de
planning van het eerste rapport en werd een nieuwe
planning opgemaakt. Via twee dialoogsessies werd een
gesprek gevoerd met de medewerkers over wat ze
belangrijk vonden om zich goed te voelen bij Opnieuw &
Co. Het derde rapport van de jaren 2003-2004 bevat een
klantenenquête die bevraagd werd in onze twee winkels
te Lier en Mortsel.

De drie social auditrapporten voor de periode 20032004, 2005-2006 en 2007-2008 werden op dezelfde
manier opgemaakt als de voorgaande.
Vanaf 2009 wordt het social auditrapport jaarlijks
opgemaakt. Onze medewerkersbevraging die normaal
elke 2 jaar plaats vindt, heeft uitzonderlijk met een
tussentijd van drie jaar plaatsgevonden (december 2011).
Voor de eerstvolgende medewerkersbevraging gaan we
terug over naar het ritme van een tweejaarlijks bevraging,
en zal dus opnieuw in december 2013 plaatsvinden.

Ook de medewerkersbevraging, zoals ontwikkeld in de
eerste cyclus, werd opnieuw georganiseerd. De tweede
cyclus werd volledig zelfstandig door Opnieuw & Co
uitgevoerd.
Het vervolgrapport, een evaluatie van 2000, 2001 en
2002, liet op zich wachten. De opbouw en de inhoud
van de social audit gebeurde dit keer in nauw overleg
met de coaches. Dit was een nieuwe functie binnen de
organisatiestructuur van Opnieuw & Co. Voorheen werd
de inhoud van de social audit door twee personen bepaald.
De evaluatie van de doelstellingen werd door Opnieuw
& Co volledig zelfstandig uitgevoerd. De medewerkersbevraging en de financiële doelstelling werd onder begeleiding van Hefboom vzw uitgevoerd.

Tot hiertoe verschenen er 9 Social Auditrapporten.
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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 zeer bescheiden manier, door producthergebruik,
probeert Opnieuw & Co haar bijdrage te leveren aan een
beter milieu. Om te kunnen bepalen hoeveel Opnieuw &
Co in 2012 van de afvalberg redde, en een deel van de niet
verkoopbare goederen recycleerden (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.

deren naar één van onze 3 winkels of het centraal
magazijn brengen, de kledingcontainers en het huis aan
huis ophalen van kleding.
Instroom goederen in kg

Inzameling van herbruikbare goederen
De hoeveelheid ingezamelde goederen bepaalt Opnieuw
& Co door het systeem van gemiddelde gewichten, uitgewerkt in samenwerking met OVAM en de gemeenten
(BKN lijst). In elke productgroep wordt per ingezameld
soort goed een vast gemiddeld gewicht bepaald. Dit
gewicht wordt vermenigvuldigd met het aantal ingezamelde goederen. Dit systeem wordt door de hele kringloopsector gebruikt en is van toepassing op alle ingezamelde goederen.
In 2012 werd in totaal 2 518,6 ton herbruikbare goederen ingezameld. Deze goederen werden ingezameld
via verschillende kanalen: de gratis ophaaldienst van
Opnieuw & Co, de containerparken van de 10 samenwerkende gemeenten, de inwoners die zelf hun goe-
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Uit bovenstaande grafiek kunnen we de groei in goedereninzameling door de jaren heen in stijgende lijn
waarnemen. In 2012 kenden we een stijging van 10 % t.o.v.
2011. Eind 2008 en heel 2009 kregen we te maken met
een zware financiële crisis (bankencrisis). Dit heeft wellicht
voor uitstelgedrag gezorgd bij het aanschaffen van nieuwe
meubelen, waardoor er minder meubelen in die periode
werden afgedankt. Vanaf 2010 ging het economisch beter
waardoor er heel wat meer gebruikte meubelen werden
ingezameld door Opnieuw & Co.
Sinds het prille begin in 1996 tot eind 2012 vermeerdert de
hoeveelheid ingezamelde goederen met 1219 %, namelijk
van 191 ton naar 2 518,6 ton.

LEVEREN
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel kilogram Opnieuw & Co per gemeente per inwoner per jaar inzamelt.
		

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Boechout
Duffel
Edegem
Hove
Kontich
Lier
Lint
Mortsel
Nijlen
Ranst

5,21
11,45
5,53
4,28
5,25
8,07
4,14
6,98
2,25
2,55

5,67
12,9
5,21
4,91
5,23
9,17
5,48
8,44
2,91
2,39

5,87
12
5,95
6,13
5,83
7,41
6,8
15,28
2,89
2,68

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

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

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

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

Gemiddelde in onze 10 gemeenten (kg/inw)
Gemiddelde incl. kg buiten ons ophaalgebied

5,86
6,64

6,39
7,11

7,34
7,93

7,91
8,48

9,90
10,46

11,46
12,13

12,67
13,23

Negen van de tien gemeenten lieten in 2012 een stijging
noteren. Eén gemeente zakte een beetje weg, namelijk Lint.
Als men het aantal kg per inwoner berekent blijft Mortsel
op de 1ste plaats staan. Op de 2de plaats Duffel en op de
3de plaats Lier. In de gemeenten waar een winkel gevestigd
is, wordt meer hergebruikt door de inwoners.
Lier heeft het meeste kilo’s ingezameld = 479 435,83 kg
Mortsel komt op de 2de plaats met = 462 175,80 kg
Duffel komt op de 3de plaats met = 298 161,50 kg
Benchmark volgens de gegevens uit het rapport van
OVAM ”selectief ingezamelde herbruikbare goederen”
is dit 9,53 kg/inwoner voor de sector in 2011.
Voor Opnieuw & Co is dat in 2012 13,23 kg/inw.
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We merken dat de 3 van de 4 inzamelkanalen gestegen zijn:
Ophalingen + 15,5 %
Brengen + 12 %
Containerpark + 6 %
Kledingcontainers (ook straatcontainers genoemd) - 22 %
In Mortsel ligt de daling van de inzameling met de straatcontainers wellicht aan werken aan de openbare weg.
Al is de daling vooral te merken in Lier en Duffel. Lier heeft
de textielcontainers gereduceerd van 3 naar 2 in 2011.
Duffel heeft onze kledingcontainers (straatcontainers)
laten weghalen en vervangen door kledingcontainers van
een ander bedrijf.
De stijging bij de containerparken is wellicht te wijten aan
de stijging van de kosten voor de burgers op deze parken.
Meer en meer mensen zetten hun goederen in de hergebruikcontainers van Opnieuw & Co die op de containerparken staan, waarvoor de klanten niet moeten betalen.

LEVEREN
Er is in totaal 5,72 % meer instroom via de containerparken
vergeleken met 2011.

Ook brengen de mensen meer binnen via de containerparken.

Ophalingen:

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.

Opnieuw & Co engageert zich om binnen de 2 werkdagen goederen af te halen op afspraak. In 2012 zijn we
daar voor 93 % van de werkdagen in geslaagd. 7 % zijn we
er niet in geslaagd nl: 7 afhalingen binnen de 4 dagen en
1 afhaling binnen de 5 dagen de rest binnen de 3 dagen.
Historiek per inzamelkanaal

We zien bij de inzamelkanalen duidelijk een verandering
van de wijze waarop, minder in kledingcontainers maar
meer zelf binnengebracht of laten afhalen.
Aantal brengers (personen)

Huis aan huis textielophaling in Nijlen.

2010

Winkel Duffel
7807
Winkel Mortsel
9559
Mortsel magazijn
85 (oktober, november, december)
Winkel Lier
NVT
		
Duffel + 37 %, Mortsel -9,47 %, Lier -2 %, Mortsel magazijn + 52 %
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2011

2012

8839
8982
1042
5276 (vanaf maart)
6331 (geëxtrapoleerd)

12106
8131
1587
6212

LEVEREN
Vier van de tien gemeenten/steden zitten boven de kaap
van 5 kg per inwoner hergebruik in 2011.
In 2012 zijn het zes gemeenten die boven de kaap van 5
kg per inwoner hergebruik zitten, namelijk: Duffel, Edegem,
Hove, Kontich, Lier en Mortsel.
Herbruikbare en recycleerbare goederen

Opnieuw & Co zamelt onder meer herbruikbare goederen in
via 10 containerparken.

Hergebruik
De doelstelling die OVAM vooropstelt tegen 2015 is 5 kg
hergebruik per inwoner.
2012
Ingezameld
Hergebruik
		kg/inwoner
Boechout
Duffel
Edegem
Hove
Kontich
Lier
Lint
Mortsel
Nijlen
Ranst

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

4,88
7,86
5,39
5,20
6,12
6,22
4,14
8,21
3,91
2,49

Gem. in onze
10 gemeenten
(kg/inw)

12,67

5,70

Gem. incl. kg
buiten ons
ophaalgebied

13,23

5,95

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 nietverkoopbare 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.
We onderscheiden volgende afvalfracties:
•
•
•
•
•
•
•

restafval
hout
steenpuin (o.a. porselein)
papier en karton
metaal
lompen
AEEA
(afgedankte elektrische en elektronische apparaten)

Van de 10 % meer instroom gaat er 5 % naar de afval. Er
is een verschuiving van 5 % minder doorstroom naar de
winkel en 5 % meer naar de afvalfracties.
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Fractie
Restafval
Hout
Steenpuin
Papier en karton
Metaal
Lompen
AEEA
Totale afval
Uitstroom naar winkel
Totale instroom

2011 aantal kg
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2012 aantal kg

310 220
303 160
32 020
126 520
118 470
169 880
206 730
1 267 000
1 027 512

13,52 %
13,21 %
1,39 %
5,51 %
5,16 %
7,40 %
9,00 %
55,21 %
44,79 %

371 000
415 920
49 840
162 820
129 700
167 560
218 325
1 525 006
993 568

14,73 %
16,51 %
1,97 %
6,46 %
5,14 %
6,65 %
8,66 %
60,55 %
39,45 %

2 29 4512

100 %

2 518 574

100 %

Overzicht afvalfracties 2007 - 2012

Dit is het gevolg van een strengere controle om zo meer
kwaliteitsgoederen aan de winkels te leveren. Naar afval
wil niet zeggen wegwerpen, slechts 14,73 % is restafval.
Inboedelservice & extra service
We bieden 2 betalende services aan:
•
•

inboedelservice
extra service
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Inboedelservice is het volledig leeghalen van huizen of
appartementen. Na een telefonische afspraak komt een
verantwoordelijke ter plaatse een inventaris opmaken van
de inboedel, inschatten hoeveel werkuren, personeel en
materieel er nodig zijn.
Kort daarna ontvangt men een offerte met een volledig
overzicht van de kosten, werkuren, 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

LEVEREN
In 2012 hebben we in totaal 110 maal onze service aangeboden, waarvan 44 inboedels en 66 extra service.

Volgens Benchmarks uit het rapport van OVAM
uit 2011 is dat 45 % voor de sector.
Voor Opnieuw & Co is dit 48 % in 2012.

Aantal opgehaalde inboedels
2008		51
2009		57
2010		111
2011		77
2012		110

De plaats waar goederen kunnen binnengebracht worden, wordt
nu zeer duidelijk aangeduid in bordeaux.

De inboedelservice van Opnieuw & Co is nog altijd een blijvend
succes.

Opnieuw & Co zorgde ervoor dat in 2012 994 ton
“afval” hergebruikt werd (verkocht in de winkel) en dat
1 154 ton gerecycleerd werd. Dit is te samen 2 148 ton
“afval” dat terug in omloop werd gebracht (hergebruik
+ recyclage).

Het afvalreductie-effect
Van de hoeveelheid ingezamelde goederen wordt bijna
de helft in hergebruik genomen. Dit is de hoeveelheid ingezamelde goederen die in de kringloopwinkels verkocht
wordt en bij de klanten een tweede leven krijgt.
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.

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 2012:
5,22 kg/inwoner werd hergebruikt;
6,06 kg/inwoner werd gerecycleerd;
= 11,28 kg/inwoner werd terug in omloop gebracht
(van de 13,23 kg/inwoner).
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Hergebruik kg/inwoner

Overzicht
geprijsde goederen
uitgedrukt in bakken
Kleding
Huisraad
Boeken
Multimedia
Sport en spel
DHZ

Volgens Benchmarks uit het rapport van OVAM uit 2011:
4,4 kg/inwoner werd in Vlaanderen hergebruikt in 2011.
Voor Opnieuw en Co is dit 5,22 kg/inwoner in 2012.

2011

2012

151 99
17 609
5 979
1 585
6 183
2 935

16 063
20 228
6 105
986
5 948
3 800

banden verkopen niet veel meer) en sport en spel
(strengere controle kwaliteit). Koelkasten met CFK gaan
systematisch naar recupel. Om milieuredenen worden ze
niet aangeboden in onze winkels.

Verwerking van ingezamelde goederen
Prijzen van goederen
Behalve meubelen en fietsen, komen alle andere binnengebrachte goederen in het atelier terecht. De goederen
worden in het atelier in volgende categorieën verdeeld:
•
•
•
•
•

textiel
elektro
brocante
huisraad
seizoensgoederen

•
•
•
•

sport en spel
multimedia
boeken
doe-het-zelf

In het atelier worden alle goederen nogmaals beoordeeld
op verkoopbaarheid en gesorteerd in verschillende categorieën of prijsklassen.
Tot slot worden de verkoopbare goederen geprijsd en
klaargezet om naar onze winkels te vertrekken. De sterk
doorgedreven selectie van de goederen is noodzakelijk
om aan de wensen van onze klanten te voldoen.
We merken dat er een stijging is t.o.v. vorig jaar. Behalve
voor multimedia (strengere controles kwaliteit en VHS
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Ons atelier is onderverdeeld in verschillende werkposten
waar geprijsd wordt. Elke werkpost wordt mee aangestuurd door een vaste medewerker. We werken met
vastgestelde prijzen die visueel worden weergegeven in
prijsboeken zodat het voor elke medewerker duidelijk is
welke prijszetting er moet gebruikt worden. Ook kunnen
taalbarrières zo overbrugd worden. Prijsboeken zorgen
ervoor dat medewerkers reeds na een paar instructies
zelfstandig kunnen werken. De prijsboeken worden aangevuld als er goederen binnenkomen die er nog niet in
opgenomen zijn.
Overzicht prijsboeken: sport en spel, huisraad, textiel,
multimedia, elektro, doe-het-zelf, boeken en seizoen goederen.
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.

LEVEREN
Daarnaast let men op merklabels, kwaliteit en bijzonderheid. Prijzen lopen van 5 cent tot 30 euro. Bijzonder
zeldzame goederen worden uitgesorteerd en apart door
een werkbegeleider geprijsd.
Er werd digitaal een algemeen prijzenregister opgemaakt,
hierin staan meer dan 1000 artikelen met hun verkoopprijs
over de jaren heen.
Dit prijsregister wordt op regelmatige basis aangevuld en
veranderd naargelang de waarde van de goederen in de
reguliere winkels. Er zijn tussen 2011 en 2012 geen prijs
veranderingen geweest.

Revisie is een van de projecten die Komosie ondersteunt.
Komosie vzw, de Koepel van Milieuondernemers in de
Sociale Economie, verenigt en ondersteunt sociale economie ondernemingen die activiteiten met ecologische
meerwaarde uitvoeren.
Revisie is een gedeponeerd kwaliteitslabel
de kringwinkelklant de nodige garantie biedt
bij aankoop van elektrische apparaten. Om
aan de steeds toenemende vraag naar betaalbare en veilige elektrische toestellen te voldoen, werd geopteerd om het bestaande Revisieconcept te vertalen op
maat van kleinere herstelateliers.
Opnieuw & Co sloot zich bij dit netwerk aan in mei 2010.
dat

Prijsfluctuatie 2012 ten opzichte van 2011

Elektro

Onze elektrische toestellen moeten voldoen aan de Revisievoorschriften van Komosie.

Alle goederen met een stekker (elektro) worden aan
verschillende testen onderworpen.

We zijn voor het Revisielabel van start gegaan met 4 productgroepen.

•
•

1.
2.
3.
4.

•
•

visuele controle
controle van de elektrische veiligheid
(meten van aarding en kortsluiting)
functietesten
eindcontrole: de eindverantwoordelijke controleert
de werkbon die aangeeft dat het toestel voldoet
aan de Revisievoorschriften.

beeldbuis houdend
audio
klein elektro
verlichting

Opnieuw & Co geeft 12 maanden garantie op elektrische
toestellen.
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Stuks naar winkels zonder revisie label			
			2011
2012

Elektrische toestellen met REVISIE label
2011
% 2012

Koelkast			80
Diepvries			34
Vaatwasser			7
Wasmachines			32
Droogkasten			35

Stuks verkocht
stuks retour
Toestellen
die na 1 jaar
nog werken

97
38
13
54
34

7 504
100 %
224 2,98 %
7 280 97,02 %

5 790
224
5 566

%

100 %
3,75 %
96,25 %

Textielverwerking
We zoemen even in op de artikelengroep die in het grootste volume binnenkomt:
Instroom textiel
Instroom textiel in kg
Kg naar winkels
Kg lompen

2010

%

2011

%

2012

%

364 993
189 613
175 380

100
52
48

368 470
198 590
169 880

100
54
46

352 821
185 261
167 560

100
53
47

Uit de tabel blijkt dat de instroom van textiel bij Opnieuw
& Co gedaald is van 368.470 kg in 2011 naar 352.821 kg
in 2012.
Uit de vergelijking tussen 2011 en 2012 blijkt dat het
aandeel verkoopbare textiel is afgenomen met 13.329 kg.
Verwerking textiel in kg

Na grondige controle wordt het textiel voorzien van antidiefstaltop. Hieronder een overzicht van het aantal stuks
getopte textiel over de jaren heen:

2008
183 096

Aantal stuks getopte kleding
2009
2010
2011
189 616

205 945

305 357

2012
317 841

Het verkoopbare textiel wordt aan onze klanten aangeboden in onze winkels in Duffel, Mortsel en Lier.
Het niet-verkoopbare textiel (lompen) wordt opgehaald
door een gigantisch textiel verwerkend bedrijf in WestVlaanderen: Tacotex. Voor deze lompen ontvangt Opnieuw
& Co van Tacotex 0,13 euro/kg.
Bij Tacotex worden onze lompen opnieuw gesorteerd.
Het overgrote deel van deze textiel wordt uitgevoerd
naar klanten in 50 verschillende landen, verspreid over de
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ganse wereld. Een ander deel wordt verwerkt tot dekens
of tot isolatiemateriaal. Uiteindelijk belandt bij Tacotex
slechts 15 % van de lompen op de afvalberg.
Tevredenheid van de klanten over
de ophaalservice van Opnieuw & Co

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.

Het producthergebruik start bij de klanten die hun goederen inleveren. Zonder hun inbreng en bewustzijn
zouden andere burgers geen tweedehandse goederen
kunnen kopen. Hierna peilen we naar de tevredenheid van
de klanten van de ophaaldienst, ook wel “leveranciers”
genoemd. In deze bevraging zijn de leveranciers die zelf
goederen brengen naar de kringloopwinkel, het containerpark of de kledingcontainers, niet inbegrepen.

In 2011 werden er 7 066 enquêteformulieren uitgedeeld.
In 2010 werden 5 850 enquêteformulieren uitgedeeld. In
2009 werden 16,83 % (830 stuks) van de afgegeven enquêteformulieren teruggestuurd, in 2010 was dit 18,50
% (1 086 stuks), in 2011 was dit 18 % (1 280 stuks) en
in 2012 was dit 16,14% (1 195 stuks). In 2012 werden er
7 404 enquêteformulieren uitgedeeld. De vragenlijst is
volledig identiek gebleven.

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.

Het evaluatieformulier start met tien stellingen waarbij
de leverancier één van de volgende mogelijkheden
kan aankruisen: “volledig akkoord”, “akkoord”, “niet
akkoord”, “helemaal niet akkoord”. 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.

In 2000 besliste Opnieuw & Co om de mening van deze
leveranciers van goederen permanent te inventariseren
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
Vraag 9
Vraag 10
Vraag 11
Vraag 12

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.
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In de grafiek “Tevredenheid ophaalservice” duiden we voor
elk van de eerste tien stellingen het percentage van de

teruggestuurde formulieren aan waarop “volledig akkoord” werd aangekruist.

Tevredenheid ophaalservice

De grafiek toont voor vraag 11 en 12 het percentage “ja
antwoorden”. Hieruit blijkt dat in 2011voor 44,23 % van
de bezochte leveranciers het de eerste keer was dat
Opnieuw & Co goederen bij hen ophaalde. In 2012 blijkt
dat het voor 38,82 % van de bezochte leveranciers de eerste
keer was dat Opnieuw & Co goederen bij hen ophaalde.

Opnieuw & Co scoort in de tevredenheidsbevraging over de ophaling
heel hoog.
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Terwijl in 2011 nog 95,58 % van de leveranciers zei dat ze
in de toekomst nog een beroep willen doen op Opnieuw
& Co, was dit cijfer in 2012 al gestegen tot 97,38 %. In 2011
werd deze vraag 280 keer ingevuld en in 2012 263 keer.
In onderstaande tabel hebben we de reacties opgedeeld
in 3 hoofdcategorieën: specifieke opmerkingen/suggesties,
positieve reacties en negatieve reacties.

LEVEREN
2009		
2010		
2011		
2012
830		
1086		
1280		
1195

Aantal teruggestuurde formulieren
Ingevulde open vraag
1. Opmerkingen en/of suggesties
2. Positieve opmerkingen
3. Negatieve opmerkingen

155
37
92
26

19 %
4%
11 %
3%

224 21 %
42 4 %
154 14 %
28 3 %

280 22 %
22 2 %
220 17 %
36 3 %

263 22 %
18 1,5 %
189 16 %
56 4,5 %

Telefonische enquêtes		ophalingen %			leveringen %			 inboedels %
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Percentage tevreden over ophaling.
Percentage van de klanten die
een enquête formulier heeft gekregen.
Percentage van klanten die onze chauffeurs
vriendelijk en beleefd vonden.
Percentage van de klanten die in de toekomst
nog gebruik willen maken van onze diensten.

98

99

98

93

100

100

95

94

94

95

93

96

98

90

80

91

96

82

98

98

100

100

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95

100

100

In 2012 bleef het aantal ingevulde open vragen gelijk aan
dat van 2011. Het aantal opmerkingen en/of suggesties
daalde met 0,5 %.

Bij de inboedels had 98 % geen opmerkingen, 2 % negatieve opmerkingen en 0 % positieve opmerkingen.
Wagenpark

De positieve opmerkingen daalde van 220 naar 189 in
2012.
Het aandeel negatieve opmerkingen steeg van 36 in
2011 naar 56 in 2012. In 2010 startte Opnieuw & Co
met telefonische enquêtes. In 2012 werden in totaal 260
mensen bevraagd en dit zowel over de ophalingen, de
leveringen als de inboedelservice.

Van maandag tot en met zaterdag zijn er zeven vrachtwagens van Opnieuw & Co op de baan om goederen af
te halen 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.

Bij ophalingen 2012 had 78 % geen opmerkingen, 5 % negatieve opmerkingen 16 % positieve opmerkingen.

In 2011 hadden we 7 schadegevallen met onze 6 vrachtwagens.
In 2012 waren er ook 7 schadegevallen met onze 7 vrachtwagens.

Bij de leveringen 2012 had 54 % geen opmerkingen, 3 %
negatieve opmerkingen en 43 % positieve opmerkingen.

In 2012 zijn we begonnen met de bouw van een nieuw
atelier/logistiek gebouw met 3 laad/los kades.
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Dit zal meer rendement tot gevolg hebben door minder
wachttijden voor de chauffeurs.
De vrachtwagens zijn voorzien van een Track and Trace
systeem zodat we een betere opvolging hebben bij onze
huis aan huis ophalingen textiel in Duffel en Nijlen en
voor een opvolging van de rijtijden, de gevolgde wegen,
de afstanden,…

Opvolging

planning

2012:

t meer dan 13 %
• Inzameling gestegen me
alen gelukt voor 93 %
• Binnen de 2 dagen oph
r
k met 3 loskades bijna klaa
• Nieuw gebouw logistie
ht
• 1 bestelwagen bij aankoc
t om zo te behouden
och
gek
aan
s
• 2 huurwagen
ns
gebruikt in de bestelwage
• Tracking niet ter ug actief
• Heftruck aangeschaft
t
en klaarzet en goed verpak
• Geen team dat goeder
om op transport te zetten
tere
t op/levert niet op concre
• Logistiek team haalt nie
tijdstippen bij klanten
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Planning 2
013:

• Inzamelin
g laten stijg
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• Huis aan
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huis inzame
ling kleding
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• Nieuwe w
erkruimte
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olitiekers va
00 m²)
n de OCM
uitnodigen
W’s en gem
voor kennis
eenten
making

LEVEREN
•4• Doelstelling 2
Inburgeren
van producthergebruik
Opnieuw & Co rekent het stimuleren van het gebruik
van tweedehandse goederen tot één van zijn missies. Het
kringloopcentrum probeert alle bevolkingsgroepen aan
te zetten tot het hergebruik van tweedehandse goederen.
Het cliché dat alleen kansarmen naar de kringloopwinkel
afzakken is 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.
De media zijn een dankbaar kanaal om de bevolking te
informeren en te beïnvloeden. De aandacht in de pers
stimuleert de inburgering van het hergebruikidee.
Opnieuw & Co is heel trots op haar troeven en maakt deze ook
bekend op vaandels in al haar winkels.

In 2012 haalde Opnieuw & Co 70 maal de pers, een
sterke daling t.o.v. 2011.
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Persartikels

In juli 2012 deed Opnieuw & Co voor de eerste keer mee aan
Sfinks Mixed festival. Het was een groot succes.

Hoofdoorzaak van deze daling is een wijziging binnen het
team Promotie waardoor de registratie niet optimaal is
opgevolgd. De evenementen zoals Valentijn, Zomermarkt
en Kerstmarkt, samen met Retromarkt en Dag van De
Kringwinkel, worden zoals altijd stevig in de kijker gezet in
de geschreven en gesproken media.
In 2012 heeft Opnieuw & Co voor de 1e keer deelgenomen aan het Sfinks festival in Boechout. Wij waren
aanwezig met een infostand op de festivalweide en een
verkoopstand op de markt. De “gerecycleerde kussens uit
zetels” waren een groot succes, alsook de babyhoek die
was aangekleed door Opnieuw & Co. De verkoopstent
op de festivalmarkt lokte meer dan 1 000 klanten.

Op de weide van het muziekfestival Sfinks in Boechout stonden we
met in een informatiestand.
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Rondleidingen
We gaven 12 rondleidingen in 2012 in onze winkels. 11 in
de winkel van Mortsel en 1 in de winkel van Lier.
Het speurneuzenspel, speciaal ontwikkeld door onze
koepelorganisatie voor schoolkinderen, werd 9 keer
gespeeld in onze winkels. Vijf keer in de winkel van
Mortsel en vier keer in de winkel van Duffel. Het spel
spelen of een rondleiding is steeds volledig kosteloos.
Onze ideeënbus
Niet alleen een doorgedreven bevraging geeft ons een
kijk op de noden van onze klanten.
In onze winkelvestigingen hebben klanten elke winkeldag
de gelegenheid 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
steeds afstemmen op de behoeften van onze klanten.
In 2012 mochten we 20 berichten van onze klanten via de
ideeënbus ontvangen. In 2011 kregen we 10 berichten en
in 2010 waren het er 12.

LEVEREN
We delen deze berichten op volgens de 6P’s van een
winkelwerking: plaats (alles wat met de infrastructuur, de
ligging en de bereikbaarheid te maken heeft), product, prijs,
presentatie, promotie (acties, kortingen, aankondigingen,
evenementen) en personeel.

Plaats
Product
Prijs
Presentatie
Promotie
Personeel

Negatief

Positief

4
4
3
1
3

1
2
2

Aantal klanten

Als we het klantenaantal vergelijken per winkelvestiging,
dan hebben 103 636 klanten een aankoop verricht in
Mortsel. Dit is een ongeveer gelijk met 2011.
De oorzaak hiervan was de slechte bereikbaarheid wegens
de openbare wegenwerken in Mortsel. In de vestiging te
Duffel mochten we 82 045 klanten aan de kassa verder
helpen. Dit is goed voor een grote stijging van 15 % t.o.v.
2011. Dit heeft te maken met de uitbreiding van de
winkel. In Lier mochten we 37 023 mensen de kassa zien
passeren.
Dit is een stijging van bijna 20 %. De winkel in Lier was
voor het eerst 12 maanden open.
Deze cijfers wijzen erop dat het inburgeren van hergebruik
steeds toeneemt.

Klantenservice wordt hoog in het vaandel gedragen bij Opnieuw & Co.

Gemiddeld aantal klanten per dag

Aantal klanten
Het aantal klanten dat aan de kassa afrekent is een belangrijke indicator om na te gaan in welke mate producthergebruik ingeburgerd is.
De drie Opnieuw & Co kringloopwinkels mochten in
2012 aan de kassa 222 704 klanten bedienen. Dit is een
stijging van 8 % t.o.v. 2011.
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In 2012 hadden we een omzetstijging van 13,36 % t.o.v.
2011. Winkel Lier blijft in de lift zitten. In winkel Mortsel
werd de kleding uitgebreid.
Winkel Duffel werd uitgebreid tot 1 750 m² winkelplezier.
Vanaf 2012 is de betalingswijze uitgebreid. Klanten kunnen
nu ook betalen met Mastercard-Visa-Maestro.
In 2012 hebben 33 702 transacties plaats gehad, 14 % van
onze klanten betaalt met een betaalkaart.
Gemiddelde uitgaven per klant

Dit jaar hebben we 20 % meer klanten mogen ontvangen in Lier.

Benchmarks uit het Zenith-rapport van 2011:
In 2012 mochten we in onze winkels 222 704 klanten
bedienen bij een aankoop. Dat is gemiddelde van
243 per dag/winkel. Het gemiddeld aantal klanten
per kringloopwinkel in heel Vlaanderen bedraagt
114 per dag in 2011.

Voor 2012 was de gemiddelde aankoopsom per klant in
Mortsel en Duffel 8,64 euro, een stijging van 2,8 %, Lier
haalde een gemiddelde aankoopsom per klant van 6,81
euro. Een stijging van 13 %.
Dit ligt lager dan de andere winkels omdat er door de
kleinere ruimte in Lier ten opzichte van Mortsel en Duffel
minder meubels verkocht worden.
Gemiddelde uitgave per klant per jaar

Winkelomzet drie winkels samen
Winkelomzet (inclusief btw)

Benchmarks in het OVAM rapport van 2011:
Het gemiddelde dat onze klanten per aankoop uitgaven
aan onze kassa’s was voor 2012 8,64 euro. Het gemiddelde binnen heel onze sector was 8,30 euro in 2011.
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Productgroepen
Ook in 2012 hebben we onze verkoop gericht op een verdere optimalisering van de afdelingen en de productgroepen.
De best verkopende producten zijn uitgebreid in de winkels.
Omzet per productgroep

De drie best verkochte artikelen zijn nog steeds kleding,
meubelen en huisraad.
Kleding staat nog steeds op de eerste plaats en vertegenwoordigt 1/3e van het totale omzetcijfer. In deze
productgroep kenden we een stijging van 10 %.
Ook de omzet van de meubelen blijft stijgen, met 10 %.
De meubelverkoop vertegenwoordigt bijna 24 % van de
totale omzet.
De omzet van de huisraad kende in 2012 een stijging
van bijna 26 %. Dit vertegenwoordigt 15 % van de totale
omzet.
De omzet van brocante blijft stijgen met 35 %, en is
hiermee de grootste stijger. De verkoop van speelgoed is
met 22 % gestegen. De rubriek “doe-het-zelf ” met 30 %
In 2011 hebben we de boeken apart geregistreerd, waar-

door we in 2012 geen vergelijk kunnen maken. We hebben in 2012 13 385 boeken meer verkocht, goed voor
een stijging van 14 %.
De stijging van de verkoop hebben we te danken aan
het stevig productaanbod en de strenge bewaking van de
kwaliteit van de verschillende producten.
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 verhoogde
tegemoetkoming krijgt in het stelsel van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering, komt in aanmerking.
Sinds 2012 geeft Opnieuw & Co 20 % korting in hun
winkels aan de bezitters van deze Gomorpas. Ook in
2012 helpen we net zoals in 2011 mensen van andere
OCMW’s. Leefloners van volgende OCMW’s krijgen
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30 % korting: Berlaar, Boechout, Duffel, Edegem, Hove,
Kontich, Mechelen, Mortsel, Nijlen, Ranst, Wommelgem
en Zandhoven.
OCMW’s
Lier
Boechout
Kontich
Mortsel
Edegem
Hove
Duffel
Mechelen
Nijlen
Ranst
Totaal

2010
euro
5 779,60
68,42
37,91
265,37
115,88
27,98
1,34
6 296,50

2011
2012
euro
euro
1 411,50
5 566,00
140,27
175,58
344,79
940,25
1 539,58
3 003,03
474,80
1 288,28
3,55
53,07
22,83
441,96
1 550,62
3 378,12
6,60
22,62
8 019,27 14 852,89

Winkel Lier behaalde de 1e plaats met een gemiddelde
van 88,4 %. Deze winkel scoorde 100 % met het onderzoek “binnenkomst en ontvangst”
Mortsel behaalde de 32e plaats met 82 % en Duffel
haalde 78,6 % en belandde op de 53e plaats.
Beide winkels behaalde 94,3 % voor de toegankelijkheid.
Het gemiddelde van Opnieuw & co 83 % was voldoende
om in de top3 te staan van alle Kringwinkelcentra.

Opnieuw & Co gaf vorig jaar 14 852,89 euro korting aan
mensen die het financieel moeilijk hebben.
Oftewel 6 833,62 euro meer dan 2011.
Opnieuw & Co geeft korting aan leefloners van OCMW’s.

Mystery shopper in onze winkels
In 2012 werd door een externe firma een audit opgesteld voor alle Kringwinkels in Vlaanderen. Het doel was
om door het bezoek van een Mystery shopper een
beoordeling te maken van de winkels.
Volgende aspecten kwamen aan bod voor de evaluatie.
Toegankelijkheid, binnenkomst en ontvangst, winkelcomfort, communicatie-huisstijl, look&feel, betaling en afscheid.
Er werden in totaal 115 winkels bezocht door de Mystery
Shopper.
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Planning 2013:
Opvolging

planning
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• Winkelinkomsten
laten stijgen met 14
%
• Label ‘sociaal & ec
o’ actiever gebr uiken
• Handboek winkeli
nrichting maken
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Ondernemen met
zorg voor het milieu
Interne milieuzorg is een belangrijk aandachtspunt binnen Opnieuw & Co en vormt een onderdeel van haar
bedrijfsfilosofie. Al bij de start van Opnieuw & Co werd
een intern milieuzorgplan uitgeschreven dat de basis
vormt voor een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

• Papierafdruk wordt tot een minimum beperkt. Bovendien heeft de administratie een printer aangekocht
waarbij afdrukken op voor- en achterzijde mogelijk zijn.

Afvalbeleid

• Klanten krijgen hun koffie of thee in tweedehands kopjes.
• De rekenmachines werken op zonne-energie.
• Voor de winkelinrichting werd er op verschillende
plaatsen gewerkt met afvalhout. Het is afkomstig van
woningafbraak en gebruikte paletten. Dit hout krijgt
zo een tweede leven.
• Opnieuw & Co gebruikt zoveel mogelijk materialen
bij de inrichting 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.
• Aan de inpaktafel voor de klanten ligt alleen tweedehands materiaal: krantenpapier, kartonnen dozen, gerecycleerd inpakpapier en hergebruikte plastic zakjes
en cadeaulintjes.
• Papier wordt zoveel mogelijk dubbelzijdig gebruikt,
voor drukwerk, printwerk en kladpapier.
• Goederen die we niet meer nodig hebben en die nog
hergebruikt kunnen worden, worden terug in de
kringloop gebracht.

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. Ten derde wordt
zoveel mogelijk afval gerecycleerd.
Afval voorkomen
• Geen wegwerpbekertjes, geen apart verpakte suikerklontjes.
• Op de brievenbussen hangt een sticker met de vermelding “Geen reclamedrukwerk”.
• Om de handen af te drogen worden er geen papieren
servetten gebruikt maar geregeld gewassen, stoffen,
hergebruikte handdoeken.
• De werkkledij word hersteld i.p.v. te snel nieuwe exemplaren te kopen.
• Afval bij Opnieuw & Co wordt ook zoveel mogelijk voorkomen door een selectie bij de ophaling van goederen.
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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. Ons glas
gaat naar de glasbol. Het resterende afval wordt gestort
bij een erkende afvalverwerker. Deze fractie wordt zo
klein mogelijk gehouden.

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

Ook het kantoorafval wordt bij ons volledig gesorteerd.

• De nodige opleidingen voor het correct sorteren worden elk jaar voorzien.
• Klein gevaarlijk afval wordt apart gehouden en weggebracht naar een erkende verwerker.
• Voor oude batterijen staat er een verzameldoos in de
winkels. Ook klanten kunnen hun gebruikte batterijen
erin kwijt.
• Voor oude cartridges staat er een verzameldoos in
onze winkels waar klanten ook gebruik van kunnen
maken.
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Aankoopbeleid
Voordat er nieuwe goederen worden aangeschaft, gaan
we eerst na of ze tweedehands beschikbaar zijn. Er
wordt zoveel mogelijk de voorkeur gegeven aan milieuen mensvriendelijke producten.

• Opnieuw & Co koopt al het drinkwater en fruitsap
in statiegeldflessen. Statiegeldflessen zijn veel milieuvriendelijker dan wegwerpverpakkingen. Doordat ze
meerdere keren gevuld kunnen worden, heb je minder grondstoffen en energie nodig. Het water wordt
vanuit een bottelarij in Ranst aangevoerd, het fairtrade
fruitsap vanuit Boechout en de melk komt uit Schoten.

Drank in statiegeld verpakking - liter

2009

2010

2011

2012

Spuitwater
Licht bruisend water
Plat water
Halfvolle melk

2 292
2 490
3 936
3 040

3 120
2 652
4 344
3 830

3 810
2 844
6 198
4 560

3 684
3 018
7 614
5 690

11 758

13 946

17 412

20 006

Totaal:
• Bioboeren gebruiken geen chemische middelen om
onkruid en insecten te bestrijden en er komt geen
kunstmest aan te pas. De biologische teelt in de veehouderij verloopt zonder groeihormonen en het preventief gebruik van antibiotica. De normen voor dierenwelzijn zijn strikt. In de biologische teelt krijgen de
dieren de zorg en aandacht die ze verdienen. De bioteelt produceert minder koolstofdioxide, de belangrijkste boosdoener bij de opwarming van de aarde.
Bioproducten bevatten vaak meer mineralen en vitamines en ook meer antioxidanten. Die spelen een belangrijke rol in de strijd tegen kanker.
Bio producten
Fruit
Koffie
Suiker
Fruitsap
Thee

Het gebruik van chemische geur-, kleur- en smaakstoffen
en conserveringsmiddelen bij de verwerking is niet toegestaan.
Opnieuw & Co koopt alleen biologische producten met een biogarantielabel. Zo worden
de strikte normen gegarandeerd. Wekelijks
stellen wij biofruit ter beschikking van onze medewerkers. Koffie, thee en suiker zijn bioproducten. Het fruitsap dat wij schenken op evenementen is eveneens
biologisch. Bovendien geven wij de voorkeur aan fairtrade
producten.
2009

2010

2011

2012

1 445 kg
481 kg
570 kg
250 liter
----

1 566 kg
600 kg
808 kg
36 liter
----

1 397 kg
642 kg
870 kg
112 liter
----

1 398 kg
744 kg
1 005 kg
168 liter
44 kg

In 2009 werd er uitzonderlijk veel fruitsap verbruikt omdat elke medewerker een fles van 1 liter gratis meekreeg naar huis.
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• Bij Opnieuw & Co wordt alles gepoetst met onderhoudsproducten van Ecover. Het bedrijf Ecover maakt
de milieuvriendelijkste onderhoudsproducten. Zij hebben de hoogst mogelijke biologische afbreekbaarheid.
Hun producten belasten het watermilieu minimaal.
Ze hebben geen speciaal schuimmiddel en werden niet

getest op dieren. De producten bevatten bestanddelen
op basis van planten en mineralen en zonder chemische
stoffen. Ze zijn zacht voor de huid. Concreet gebruiken
wij van Ecover afwasmiddel, ontvlekker, wasmiddel,
vloerzeep, wc-, glas-, kalk- en allesreiniger, handzeep
en karweizeep.

Onderhoudsproducten

2009

2010

2011

2012

Ecover afwasmiddel
Ecover allesreiniger
Ecover carwash and wax
Ecover handzeep
Ecover glas-allesreiniger
Ecover kalkreiniger
Ecover ontvlekker
Ecover schuurmiddel
Ecover vloerzeep
Ecover vloeibaar wasmiddel
Ecover wasverzachter
Ecover wc reiniger
Ecover ruitenreiniger
Ecover vaatwastabletten

77 liter
35 liter
6 liter
80 liter
37 liter
2,5 liter
0 liter
2,5 liter
163 liter
130 liter
40 liter
154,5 liter
0 liter
6,5 kg

66 liter
116 liter
0 liter
102 liter
0 liter
14 liter
1 liter
5 liter
200 liter
170 liter
87 liter
178,25 liter
3 liter
8 kg

120 liter
95liter
0 liter
135 liter
0 liter
22,5 liter
1 liter
4 liter
300 liter
220 liter
105 liter
185 liter
0 liter
8 kg

125 liter
95 liter
0 liter
157 liter
7,5 liter
42 liter
1,2 liter
5,5 liter
390 liter
220 liter
195 liter
156 liter
0 liter
11,5 kg

647

727,5

938,25

1195,5

Totaal:
• 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 belastend
voor het leefmilieu.

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
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 De Bie.
Zij werken met een alcoholvrije drukpers. Bij offsetdruk

•35•

LEVEREN

LEVEREN
wordt er meestal met isopropylalcohol (IPA) gewerkt. Dit
is een giftige stof en het is ongezond om er mee te werken.

Drukwerk
(incl. BTW)

2009
euro

2010
euro

2011
euro

2012
euro

De Wrikker
De Bie

4 487
----

957
1 687

---6 097

---5 584

In 2010 kocht Opnieuw & Co 600 kg kringlooppapier.
In 2012 bedroeg dit 912,5 kg. Elke medewerker kreeg
een onthaalbrochure.
• De natuurverf die Opnieuw & Co gebruikt is goed voor
mens en milieu. Natuurverf is gemaakt van natuurlijke
grondstoffen en geeft geen schadelijke uitwasemingen.
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.
		
		
Natuurverf
Wasbeits

2009
liter

2010
liter

2011
liter

2012
liter

37l
0,75

575
0

631
51

180
40,75

• De rekken in de winkel zijn duurzaam en gemaakt uit
onbehandeld grenen hout.
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• In 2009 kocht Opnieuw & Co vier nieuwe koelkasten
met een A++ label voor de twee vestigingen om zo
voor een veel lager energieverbruik te zorgen.
• Opnieuw & Co gebruikt zoveel mogelijk milieuvriendelijke kantoormaterialen.
Zo werken we met pennen met een kartonnen, recycleerbaar omhulsel of pennen uit 100 % gerecycleerd
plastiek.
We gebruiken kartonnen kaftjes die gemakkelijk te recycleren zijn.
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 milieuschadelijk en worden
steeds na gebruik ingeleverd bij een erkend inzamel
punt. We werken steeds met oplaadbare batterijen.
Voor scharen, nietmachines en perforators gaat de
voorkeur naar degelijk en duurzaam metaal materiaal.
In 2011 werden er 50 pennen met kartonhouder
gekocht en in 2012 131 stuks. In 2011 werden er 20
zwarte stiften zonder xyleen aangekocht en in 2012
waren dat 55 stuks. Sinds 2011 zijn met onze fluostiften
ook overgeschakeld naar degenen zonder xyleen, toen
waren het er 60, in 2012 waren het er 31.

		
Pennen
van karton
Zwarte stiften
Fluostiften

2009
220

2010
210

2011
50

2012
131

40
----

20
----

20
60

55
31
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Vernieuwen, herinrichten en inrichten
van de winkels en gebouwen
• Opnieuw & Co gebruikt bij verbouwingen geen klassieke 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 gipsplaten.In 2011 gebruikte Opnieuw & Co
522,6 vierkante meter Fermacell platen.
•		
Opnieuw & Co koopt FSC gelabeld hout.
		
Hout dat af komstig is uit een duurzaam
		
beheerd bos krijgt van een onafhankelijk
		
controlebureau het FSC-certificaat. FSCgecertificeerd hout is dus hout dat gegarandeerd afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Duurzaam
bosbeheer is met andere woorden ecologisch verantwoord, 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 kwaliteit 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.
• Opnieuw & Co gebruikt trasskalk. Trasskalk is een geschikt ecologisch alternatief voor cement. Het is zacht
voor de huid, bevat geen afvalstoffen en is dampdoorlatend. Bovendien is de kalk bij hergebruik van de bakstenen makkelijker te verwijderen. Cement is agressief
voor de huid en bevat schadelijke stoffen zoals vliegas.
Het vergt ook veel energie om het te produceren. En
het geeft na verharding moeilijk zijn vocht af.
• Bij het vernieuwen van de vensters en de deuren kiest
Opnieuw & Co voor hout i.p.v. plastiek of aluminium.
Hout heeft de beste warmtedoorgangsweerstand.

De primaire energiebehoefte van eenvoudige 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 plaatsen gewerkt met afvalhout. Het is afkomstig van woningafbraak en gebruikte paletten. 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.
• Het nieuwe gedeelte van de parking buiten in Mortsel
werd aangelegd met waterdoorlaatbare klinkers. De
structuur van de ondergrond werd ook waterdoorlatend gemaakt. Dankzij deze speciale klinkers loopt er
bij regenval minder water naar de riolering. Dit is een
heel goede zaak voor de waterhuishouding.

De winkel in Duffel kreeg een nieuwe verwarmingsinstallatie en een
volledig nieuwe verlichtingsinstallatie.

Elektriciteits-, gas- en waterverbruik
Het beleid en de dagelijkse werking van Opnieuw & Co
is erop gericht om spaarzaam om te springen met de
energie voor verwarming, elektriciteit en water.
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• Er zijn thermostaatkranen geplaatst om verspilling te
voorkomen.
• De deuren worden zoveel mogelijk gesloten gehouden om warmteverlies tegen te gaan en er wordt met
tochtflappen gewerkt.
• Alle nieuwe ramen en deuren hebben dubbele beglazing.
• De buitenverlichting en fietsstallingen werken met een
tijdsklok zodat de gevel niet heel de nacht verlicht wordt.
• De gebouwen van Opnieuw & Co worden verlicht met
klassieke buislampen. Deze energiezuinige TL-lampen
zijn het meest aangewezen. Bij vernieuwing wordt steeds
gekozen voor buislampen met elektronische ballasten
omdat die energiezuiniger zijn.
• Opnieuw & Co liet in 2008 voor de vestiging in Mortsel
en de vestiging in Duffel een energie audit uitvoeren.
• Op enkele plaatsen wordt gebruik gemaakt van spaarlampen. Gloeilampen produceren slechts voor 10 %
licht en voor 90 % warmte. Daarom werden ze allemaal vervangen door energiezuinige spaarlampen.
Een spaarlamp verbruikt 5 keer minder energie dan
een gloeilamp en gaat 10 keer langer mee. De laatste
jaren zijn spaarlampen veel goedkoper geworden. Het
aantal modellen is sterk gestegen.Voor elke toepassing in
de woning is een aangepast spaarlampmodel op de markt.
• Door de grote oppervlakte van vensters vormen ze een
niet te verwaarlozen verlies aan warmte. Dubbel glas
is noodzakelijk. Bij het vervangen van vensters kiest
Opnieuw & Co steeds voor dubbele beglazing. Het
koudegevoel door straling - enkele beglazing heeft een
veel lagere temperatuur dan de rest van de kamer zorgt voor een onaangenaam gevoel. Het zal de gebruikers ertoe aanzetten om de binnentemperatuur
iets hoger in te stellen, met meer verbruik tot gevolg.
• Door goed te isoleren wordt warmteverlies, door het
temperatuurverschil tussen buiten en binnen, tegengegaan. De nieuwe valse plafonds in Opnieuw & Co
Mortsel werden voorzien van een dikke laag isolatie.
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• Flatscreens zijn niet alleen gezonder voor de ogen, ze
zijn ook energiezuiniger. Opnieuw & Co heeft 32 stuks
aangekocht in 2009, waardoor alle oude monitoren
werden vervangen. De medewerkers worden aangezet om de toestellen na gebruik steeds volledig uit te
zetten.
• Het winkelpunt in Mortsel kreeg in 2010 een gloednieuwe, dubbelwandige lichtkoepel in het dak met
zonnewering.
Meten is weten. Het verbruik van water, gas en elektriciteit wordt maandelijks opgemeten. De grafieken op
volgende bladzijden tonen het verbruik.
ELEKTRICITEITSVERBRUIK
Winkel Mortsel
Electriciteitsverbruik Winkel Mortsel

De gevoelige stijging vanaf 2009 werd veroorzaakt door
het aanpalende gebouw van 500 m² dat bijkomend verworven werd.
Opnieuw & Co was pionier in het plaatsen van zonnepanelen.

LEVEREN
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 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 Electrabel af.

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame
energiebronnen, zoals windenergie, getijdenenergie,
zonne-energie, geothermische energie, enz.
Opnieuw & Co schakelde voor laagspanning in al haar
vestigingen volledig over op groene stroom van Ecopower. Dit bedrijf kreeg van Greenpeace een score van
100 % mee voor groene energie.
Groene stroomproductie per jaar Mortsel

Vlaanderen krijgt gemakkelijk 1 000 uren volle zon per jaar.
Dat vertegenwoordigt een immense hoeveelheid groene
energie die geen schadelijke stoffen in de atmosfeer
brengt.

Duffel
Het elektriciteitsverbruik in Duffel is voor het eerst
gedaald in 2011. De volledige verlichting werd in de loop
van dat jaar vernieuwd. In 2012 blijft het verbruik zo
goed als gelijk.

Elektriciteitsverbruik Duffel

Sinds 2010 staan Opnieuw & Co in Mortsel 100 m² nieuwe zonnepanelen op het dak van de winkel.
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Lier

GASVERBRUIK
Zonnepanelen Lier

Mortsel
Gasverbruik Mortsel

2011 is geen volledig jaar, in maart ging onze vestiging in
Lier open.
Mortsel Magazijnen en Burelen

Elektriciteitsverbruik Vredebaan

In 2011 daalde het gasverbruik aanzienlijk in Mortsel. Een
zachte winter in het voorjaar en 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.
Duffel

Gasverbruik Duffel

De opstart van onze magazijnen en burelen in de
Vredebaan eind september geeft voor 2010 cijfers van 4
maanden. De lichte stijging voor 2012 vind zijn oorzaak
in de strengere winter.
In Duffel werd de volledige verwarmingsinstallatie vernieuwd. Hierdoor is het gasverbruik aanzienlijk gedaald
en deze daling zet zich verder door in 2012.
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Mortsel Magazijnen en Burelen
Gasverbruik Vredebaan

Leidinggevenden moeten dit veel beter opvolgen en actie
ondernemen die tot resultaten leidt.
Sinds 2007 is er een toilet en een keuken bijgekomen
alsook een extra winkelruimte van 500 m². 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.
Duffel
Waterverbruik Duffel

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.
WATERVERBRUIK
Mortsel

Waterverbruik Mortsel

Het waterverbruik in Duffel is sterk gedaald in 2010. 120
medewerkers verhuisden van Duffel naar een nieuwe locatie in Mortsel waardoor er minder water werd verbruikt.
Mortsel Magazijnen en Burelen
Waterverbruik Vredebaan

De zeer hoge stijging in 2008 was te wijten aan twee
WC’s waarvan de spoelbak defect was en drie maanden
is blijven lopen.
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Door de opstart in september 2010 gaan deze cijfers
niet over een volledig jaar. Vanaf 2012 werd de werkkledij
van alle teams op Vredebaan gewassen, vandaar de hoge
stijging van het waterverbruik.
Van winkel Lier zijn er geen gegevens beschikbaar omdat
het verbruik wordt gedeeld met de medehuurder.

waarmee het personeel zich kan verplaatsen voor kleine
boodschappen.
Voor onze medewerkers wordt voor verplaatsingen te
voet, met de fiets of het openbaar vervoer een vergoeding voorzien. De verplaatsingen van onze medewerkers met het openbaar vervoer worden voor 100 % vergoed.

Transport
Opnieuw & Co wil het negatief milieueffect door motortransport zoveel mogelijk reduceren.

Opnieuw & Co betaalt een maximale fietsvergoeding aan
de medewerker van 0,20 euro per afgelegde kilometer.
Vier jaar op rij steeg het aantal gefietste kilometers.

Het transport van goederen wordt verzorgd door 7
bestelwagens. Onze ophaaldienst gebeurt zo efficiënt
mogelijk (niet extra rondrijden, volle laadruimte, goed
stapelen, enz.). De ophaling van goederen bij de verschillende adressen wordt zo georganiseerd dat de bestelwagens 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.
Opnieuw & Co moedigt het fietsen aan. Aan elke vestiging is er een overdekte fietsstalling.
In Mortsel zijn er bedrijfsfietsen voorzien met fietstassen,
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Opnieuw & Co plaatste in elke vestiging een overdekte fietsstalling
dankzij subsidie van de Minister van Sociale Economie.

LEVEREN
		

Fietsen zorgt voor het verminderen van de CO2 emissie
en is ideaal voor afstanden korter dan 10 kilometer.
Daarbovenop is fietsen gezond. Fietsers staan nooit
in de file en hebben geen last van parkeerproblemen.
Wetenschappelijk onderzoek heeft bovendien bewezen
dat werknemers die met de fiets naar het werk gaan
gelukkiger zijn.

Aantal gefietste km werknemers

2008
2009
2010
2011
2012

7 979 km
11 506 km
13 345 km
22 450 km
19 023 km
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•6• Doelstelling 4
Creëren van kansen
voor tewerkstelling
Een belangrijke doelstelling van Opnieuw & Co is het
creëren 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 onderstaande gegevens.

bezoldigd kader in de sociale werkplaats. Arbeidszorg
biedt dagstructurering en een zinvolle arbeidsmatige
activiteit aan. Het gaat hier om personen die om persoonsen/of maatschappij gebonden redenen in een regulier en
sociaal arbeidscircuit niet (meer) terecht kunnen. Ook 2
klassieke vrijwilligers komen een handje toesteken.

Arbeidsplaatsen
In december 2012 werkten er in totaal 219 mensen voor
Opnieuw & Co.
Deze groep bestaat uit 85 mensen met een vast contract,
84 artikel 60-ers (leerwerknemers), 2 vrijwilligers, 8 stagiairs, 24 mensen via arbeidszorg en 16 mensen via justitie.
Als we de verschillende statuten in 2012 bekijken blijkt
dat bij Opnieuw & Co 84 mensen met het statuut van
artikel 60 tewerkgesteld werden door het OCMW.
Deze leerwerknemers, ook wel sociaal tewerkgestelden
genoemd, zijn mensen die om noodgedwongen redenen
bij het OCMW terechtkomen en voor een bepaalde
periode tewerkgesteld worden, tot ze in regel zijn voor
werkloosheidsuitkeringen (periode van 1 tot 2 jaar).
Voor het project ‘Arbeidszorg’, dat startte in 2002, werkten er in 2012 gemiddeld 29 medewerkers in een on-
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Profiel van de medewerkers
(omkadering en vaste doelgroep)
We gaan na in hoeverre Opnieuw & Co er effectief in
slaagde zijn doelstelling, ‘het tewerkstellen van laaggeschoolde, langdurig werklozen’, te realiseren.

LEVEREN
In de periode 2012 zijn 80 mensen, 68 % van al de medewerkers, lange tijd werkloos geweest waarvan 58 medewerkers
langer dan 5 jaar. Hierin zijn de arbeids-zorgmedewerkers, leerwerknemers (artikel 60-ers) en vrijwilligers niet inbegrepen.
Statuten bij Opnieuw & Co
Vaste contracten
Via OCMW’s
Arbeidszorgmedewerkers
Vrijwilligers
Stagiairs
Via justitie (alternatief gestraften)

2010
88
66
29
4
0
2

2011
47 %
35 %
15 %
1,5 %
0%
1,5 %

85
81
33
2
3
13

2012

39 %
37 %
15,5 %
1%
1,5 %
6%

85
84
24
2
8
16

38,8 %
38,3 %
11 %
0,9 %
3,7 %
7,3 %

Wat de scholingsgraad betreft kan men stellen dat bij Opnieuw & Co 27 medewerkers (20 omkadering en 7 andere) een
diploma hadden hoger dan het lager secundair onderwijs in 2012. Dit is 12,5 % van het aantal medewerkers bij Opnieuw
& Co (3,2 % andere medewerkers).
Benchmarks uit het Opvolgingsverslag OVAM van 2011: 		
Aantal personeelsleden
Aantal VTE (betalend)
Aantal VTE (andere)
Aantal VTE (totaal)

totaal sector
5076
2418
1273
3691

Cijfers voor Opnieuw & Co
In 2012 werkten 45 verschillende etniciteiten bij Opnieuw
& Co. Hierdoor is het multicultureel karakter van Opnieuw
& Co verzekerd.

gemiddelde
163
78
41
119

Opnieuw & Co 2012
220
82
96
178

Leerwerknemers via OCMW’s
(artikel 60-ers)
Van de 84 tewerkgestelden die in 2012 werkten als leerwerknemer, zwaaiden er dat jaar 48 af. Bij vijf personen
werd het contract om dringende redenen beëindigd (b.v.:
diefstal, druggebruik,…), vijf personen stopte omwille van
medische redenen.
Eén leerwerknemer beëindigde haar tewerkstelling om
vast in dienst te komen bij Opnieuw & Co.
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Arbeidsongevallen

Leeftijd werknemers (omkadering + medewerkers):

De arbeidsongevallen met werkverlet bij Opnieuw & Co
worden geregistreerd.
In 2012 waren er 31 arbeidsongevallen, maar geen enkele
was van zeer ernstige aard. 10 van deze ongevallen waren
van en naar het werk.
Arbeidsongevallen

2012
--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

Mannen

Vrouwen

Totaal

3
6
17
17
18
14
17
12
20
14

0
0
6
3
5
11
17
17
9
9

3
6
23
20
23
25
34
29
29
23

Jongste personeelslid: 16 jaar in 2012
Oudste personeelslid: 74 jaar in 2012
Gemiddelde leeftijd: 41 jaar in 2012
Leeftijd werknemers december 2012

Arbeidsprestaties
Effectief gewerkte uren:
		

2010

2011

2012

Omkadering 42 171,98
Doelgroep
72 873,05
Art.60
78 537,84
AZ
10 878,25
Andere
2 570,00
Totaal
207 031,12

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
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Personeelsbezetting december:

2008
2009
2010
2011
2012

Omkadering

Doelgroep

Art.60

AZ

Andere

Totaal

21,73 VTE
25,77 VTE
26,43 VTE
24,93 VTE
25,41 VTE

41,63 VTE
53,41 VTE
55,84 VTE
55,25 VTE
54,54 VTE

37,79 VTE
51,58 VTE
65,42 VTE
78,00 VTE
83,7 VTE

5,64 VTE
6,87 VTE
9,99 VTE
10,64 VTE
8,58 VTE

2,34 VTE
3,81 VTE
1,39 VTE
5,81 VTE
7,97 VTE

109,13 VTE
141,44 VTE
159,07 VTE
174,63 VTE
180,2 VTE

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.
Evolutie tewerkstelling van 2006-2012 in VTE

Ziekteverzuim
Op jaarbasis was een medewerker bij Opnieuw & Co in
2012 gemiddeld 18,26 kalenderdagen ziek; dit is gelijk aan
Benchmark:
Het ziekteverzuim in België bedraagt 5,82 % (bron statbel).
Bij sociale werkplaatsen ligt dit vanwege de kansengroepen
klassiek veel hoger en bedraagt dit 13,75 %. (bron SST2
2011) Bij Opnieuw & Co was dit in 2012 5,98 %.

5,98 % van de totaal te presteren arbeidsduur. In 2011
bedroeg dit 8,14 % en in 2010 8,60 % en in 2009 9,74 %.
Justitie
Opnieuw & Co stelt ook mensen via het Justitiehuis en
vzw Elegast tewerk. Deze komen gedurende een bepaalde
periode een handje toesteken om hun alternatieve straf
te volbrengen.

SST: Werkgeversfederatie Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling.

2
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justitiemedewerkers

uren

2007
2008
2009
2010
2011
2012

37
47
46
22
54
75

2 727
2 870
3 286
1 418
3 093
6 342

Werknemersvertegenwoordiging
Opnieuw & Co heeft sinds 7 mei 2012 een Comité voor
Bescherming en Preventie op het Werk (CPBW).
Volgende effectieve leden langs werknemerszijde werden
verkozen:

•
•
•
•

Anita Asselberg
Pieter Verhaert
Anne-Marie Souverijns
Koen Goemans

De plaatsvervangende leden zijn:
• Dirk Hens
• Peter Janssens
• Caroline Osselaer
Daar Peter Janssens in november 2012 aangesteld is als
preventieadviseur en sindsdien als interne preventieadviseur van Opnieuw & Co het comité bijwoont, is Peter
Janssens vervangen door Dennis Braat.
Het C.P.B.W. is in 2012 op volgende data samengekomen:

Voor de arbeiders
• Ione Fernandes Da Silva
• Nick Sels
Voor de bedienden

• 29 mei 2012		
• 29 juni 2012		
• 26 juli 2012		

• 27 september 2012
• 25 oktober 2012
• 28 november 2012

In augustus en december is er geen C.P.B.W. vergadering
geweest wegens vakantie van de leden.

• Ester Raeymaekers
• Rudy Ceelen
De plaatsvervangende leden voor de arbeiders zijn JeanPaul Sandström en Paul Tobback. Voor de bedienden zijn
er geen plaatsvervangende leden.
Jean-Paul Sandström heeft zich in augustus 2012 teruggetrokken als plaatsvervangend lid.
Volgende personen wonen het C.P.B.W. bij als werkgeversvertegenwoordiging:
De sociale partners in overleg bij Opnieuw & Co.
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Functionerings- 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.
Functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken (1 van elk/jaar)

2012

Winkelteam Mortsel
Winkelteam Duffel
Winkelteam Lier
Atelierteam
Logistiek team
Team PAD
Team algemene administratie
Leiding winkels & expeditie & HR & administratie
Kernteam
Directeur
TOTAAL

83 %
61 %
30 %
12 %
0%
50 %
50 %
41 %
50 %
0%
37,7 %

Dit zijn heel slechte resultaten en een zeer belangrijk werkpunt voor 2013.
Inspraak
Medewerkers kunnen eveneens met hun vragen en
opmerkingen terecht bij hun directe leidinggevenden.
Er worden geregeld allerhande overlegvergaderingen
georganiseerd. In elke vestiging hangt een ideeënbus waar
ook opmerkingen in kunnen achtergelaten worden.

een opleidingsnorm bepaald (een formule waarbij rekening wordt gehouden met het aantal doelgroepmedewerkers en omkadering die opleiding volgden) van 490
u. Deze norm werd ruimschoots gerealiseerd: 2 521,50 u.

Opleidingen per thema

Opleidingen
In de periode januari tem december 2012 werden in
totaal 4 170,75 u opleiding voorzien, waaraan 943
cursisten deelnamen. De totale opleidingskost bedroeg
9 204,03 euro. Het budget voor 2012 werd begroot op
10 734 euro, er is dus 86 % van het budget benut. Binnen
de sector van de sociale werkplaatsen werd voor 2012
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Binnen het VTO-beleid hanteren we 6 vormen van
leren: cursus volgen, meelopen (begeleid op de werkvloer), intervisie (praktijkcases delen), werkopdrachten
(toets-momenten), coaching (individuele jobondersteuning) en andere (studiedagen, zelfstudie, bedrijfsbezoek).
De meeste opleidingen werden georganiseerd in de vorm
van een cursus (64 %). Het leren door mee te lopen met
een collega nam iets meer dan een kwart van het leren in
(26 %). Intervisie en andere leervormen vormden samen
9 %. Enkel werkopdrachten en coaching zijn nog volop in
evolutie.
De opleidingskost van 9 204,03 euro werd voornamelijk
besteed aan veiligheid, functiegerichte, kwaliteits- en HRopleidingen (Human Resources): 1/3 van de totale kost
ging naar opleidingen tot preventieadviseur en EHBO).
Functiegerichte externe opleidingen zoals heftruck, bob
en boekhouding vormden 28 % van het budget. Tenslotte
waren er ook kwaliteitstrainingen en HR-opleidingen
zoals Sociale wetgeving en Payroll.

introductie van nieuwkomers in de sector en bij Opnieuw
& Co, leertraject leidinggeven, peter&meterschap en
personeelsadministratie (PAD). Het betreft vooral interne
opleidingen (62 %) tov externe (38 %).
Leerwerknemers en doelgroepmedewerkers volgden samen meer dan 60 % van de opleidingsuren. Bij leidinggevenden zijn het vooral de Coördinatoren (14 %) en de
Werkbegeleiders (10 %) die het meest opleiding volgden.
Als we de opleidingsuren koppelen aan de effectief gewerkte uren, dan zijn het vooral de groep leidinggevenden
(3,41 %) die het meest deelnamen aan leermomenten.
Opgesplitst naar teams, volgden vooral de Ondersteunende Diensten (2,58 %) in verhouding het vaakst opleiding.
Voor ieder statuut werd intern de volgende opleidingsnorm vastgelegd op jaarbasis: doelgroepmedewerkers
en leer-medewerkers (16 u/p), medewerkers arbeidszorg
(4 u/p) en leidinggevenden (64 u/p). Behalve de omkadering (55 u/p) werd voor alle statuten de beoogde norm
bereikt.
In 2012 hebben onze leerwerknemers intern 1 527,25
u opleiding gevolgd. Een greep uit het aanbod: aanleren
van werkprocessen, solliciteren, Nederlands, klantgerichtheid, introductie nieuwkomers, sorteerstraat, etaleren.
Leerwerknemers vanuit de winkels volgden het meest
interne opleidingen (64 %).

Taalcursus vredebaan.

Als we terugblikken op de periode 2005-2012 blijft het
aandeel van de leerwerknemers op het totaal aantal
interne opleidingsuren stijgen (van 4 % naar 37 %).

De top 3 van de meest gevolgde opleidingen: functiegerichte (45 %), HR (22 %) en Nederlands (19 %). Een op
5 opleidingen heeft te maken met het mensenbeleid (HR):

Daarnaast volgden de OCMW-medewerkers in totaal
6 329,70 u opleiding bij het OCMW. Deze opleidingen
werden vooral gevolgd door onze medewerkers vanuit
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Expeditie (het Atelier en Logistieke team). Het gaat hier
voor-namelijk om lessen Nederlands en leren solliciteren.

Opleidingsuren

Leerinspanningen intern en via OCMW resulteerden in
totaal in 7 856,95 u opleiding. Op 100 gewerkte uren
volgden leerwerknemers 9 u opleiding in de Winkels, 6 u
in Expeditie en 2 u in de Ondersteunende diensten.
Tot voor kort werden opleidingsbehoeften vooral
bekeken vanuit functiegroepen van medewerkers vb.
de kassiers, de chauffeurs, de medewerkers atelier of
administratie. Om nog beter te kunnen inspelen op
de ontwikkelingsbehoeften van onze medewerkers en
omkadering, wordt vanuit het VTO-beleid de komende
jaren nog meer aandacht besteed aan het uitwerken van
individuele opleidingsplannen.

Opvolging

planning

Op die manier willen we komen tot een heus stimuLEERbeleid dat nog doelgerichter focust op het overbruggen van het verschil tussen de vereiste competenties
(kennis, vaardigheden en werkattitudes) en de actuele
competenties.

2012:

dan in december 2011
• Er zijn meer werknemers
ra artikel zestigers
• Er zijn meer dan 10 ext
slag
(leerwerknemers) aan de
pvangcentrum Ter Elst
• Samenwerking met jeugdo
uit Duffel opgestar t
troomproject met
• We doen mee aan doors
3 arbeidszorgers
valt onder HR afdeling
• Per soneelsadministratie
nmatig opgevolgd
• Proefperiodes worden pla
t voor alle OCMW’s
• Ontmoetingsbijeenkoms
werd georganiseerd
lementeerd
• HeRMan werd niet geïmp
laats mochten we niet
• Doelgroep sociale werkp
uitbreiden

Planning 2013:
• Minstens evenveel doelgroepwerkneme
rs als
in december 2012
• Persoonlijke ontwikkelingsplannen: ontw
ikkelen
+ implementeren (POP’s)
• Extra contracten doelgroep sociale wer
kplaats
• Evaluatie & functioneringsgesprekken
houden
(1 x per jaar)
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•7• Doelstelling 5
Creëren van een
aangename werksfeer
Het creëren van een aangename werksfeer blijft voor
Opnieuw & Co een belangrijke doelstelling. Door de
groei van de organisatie in zijn geheel en het aantal medewerkers in het bijzonder wordt de aandacht voor de
werksfeer steeds belangrijker.
Teamuitstappen
Om de teamgeest aan te scherpen en de medewerkers
op een andere manier te leren kennen organiseert
Opnieuw & Co jaarlijks teamuitstappen. Hierbij kiezen de
teams een activiteit welke ze willen doen als groep. Dit
zorgt jaarlijks voor heel wat heuglijke taferelen.
In 2012 werden er 4 teamuitstappen georganiseerd: het
winkelteam Duffel en het winkelteam Lier kozen ieder
afzonderlijk voor een dagje Lier met een stadstour, een
bezoek aan de paardenmelkerij, een huifkarrentocht, een
boottochtje en sloten af met een geslaagd etentje.
Winkelteam Mortsel koos voor een bezoek aan Antwerpen waar ze een stadstour maakte, een bezoek brachten
aan het MAS om ook af te sluiten met een lekker etentje.
Als laatste gingen team atelier, team logistiek en de ondersteunende diensten allemaal samen naar Bellewaerde
park waar velen onder hen nat geworden zijn in de waterattracties en heel wat keren ondersteboven gehangen
hebben.
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De teams atelier, logistiek en ondersteunende diensten op uitstap
naar Bellewaerde park.

Familiedag
Naar jaarlijkse gewoonte werd er in 2012 ook weer een
jaarlijkse familiedag georganiseerd, de ideale manier om
elkaars familieleden kennis te laten maken met andere
medewerkers van Opnieuw & Co. Er werden gedurende
die dag de jubilarissen in de bloementjes gezet. Ook dit
jaar werd het evenement georganiseerd in “Het Recreatief” te Wilrijk, eveneens een sociale werkplaats, waar
we ons culinair hebben laten verwennen in een rustig
kader met een zomerse BBQ. Scampi’s, vis, vlees en een
overvloedige saladbar stonden garant voor een overheerlijk feestmoment.

LEVEREN

Familiedag op “Het Recreatief ” te Wilrijk.

Geschenken medewerkers
Week van de vrijwilliger (alle vrijwilligers)			
Doosje fairtrade zeevruchten
Pasen (alle medewerkers)		
Pakketje fairtrade lekkers
Sinterklaas (alle medewerkers)

Biosnoepgoed en biofruit
Sinterklaas (kinderen -18j ten laste van vaste medewerkers)
Cadeaucheque t.w.v. 25 euro
Eindejaar (vaste medewerkers)
Bankcheque t.w.v. 35 euro
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Opvolging

planning

2012:

rkersbevraging uitgevoerd
• Actieplan n.a.v. medewe
g leiding door lDEWE
• Actieplan n.a.v. bevragin
sschoenen worden
• Werkkledij en veiligheid
%
gedragen, resultaat van 95
rgaderingen op alle
gve
rle
• Gestr uctureerde ove
g
niveaus met telkens ver sla
ers 1x per jaar functio• Minimum voor werknem
neringsgesprek niet gelukt
ers 1x per jaar evaluatie• Minimum voor werknem
gesprek niet gelukt
n opgevolgd en indien
• Arbeidsongevallen werde
men
nodig werd actie onderno
-evacuatieoefening in
nd
bra
• Er werd minstens 1
elk gebouw gehouden
n audit gemaakt rond
• Er werd elke maand ee
veiligheid
n opgemaakt en
• Veiligheidsfiches werde
uitgehangen
rd niet uitgevoerd
• Peter- en meter schap we
n niet in een overzicht
• Rapporteringen werde
gegoten
uitgewerkt en bijhorend
• Nieuwe str uctuur werd
t
organigram werd gemaak
rzien
voo
rd
we
ij
• Meer werkkled
rd voorzien voor
we
g
rin
• Hospitalisatieverzeke
leiding
inistratie kreeg meer
• Het team algemene adm
kantoorruimte
ernet en telefonie
• We hebben stabieler int
en Bescherming op het
• Comité voor Preventie
t
Werk (CPBW) is opgestar
uitgewerkt
r
de
ver
rd
we
• Onthaalbeleid
n herschreven
• Functieprofielen werde
gsplannen (POP’s)
• Per soonlijke ontwikkelin
niet uitgevoerd
tsjoen actief
• Zorgproject kabouter Mi
lijk uitgewerkt
• ICT-beleidsplan gedeelte

LEVEREN

Planning 2013:
• Bij star t van elke wer knemer een pete
r of meter
• Overleg met syndicale afgevaardigd
en uitbouwen
• Glijdende wer kuren voor administratie
ve diensten
• Werken met een verfijnd sanctionerin
gsbeleid
• Hospitalisatieverzekering (DKV) voo
r leidinggevenden en hun gezin goedkoop aanb
ieden
• Op de koffie bij de directeur organise
ren
(6x per jaar)
• Verkeersplan maken voor site Vredebaa
n 73
in Mor tsel
• Uitvoeren van veiligheidsaudits bij wink
els
en expeditie (12x per jaar)
• Globaal preventieplan (GPP) opstellen
• Individueel overzicht opleidingen mak
en
• Opstellen van een ICT-beleidsplan
• Rappor teringen verbeteren, overzich
t maken
• “Teamcoördinator in opleiding” wor
dt
“teamcoördinator” 3x
• Leiding tijdens middagpauze (12u30
– 13u)
aanwezig in refter in Vredebaan 71 in
Mor tsel
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•8• Doelstelling 6
Streven naar een gezond
financieel beleid
Korte toelichting bij de resultatenrekening en balans van
Opnieuw en Co vzw.
RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten
In de bedrijfsopbrengsten onderscheiden we twee grote
blokken, namelijk de opbrengsten uit kringloopactiviteiten
en de loonsubsidies. Zoals in onderstaande tabel waar te
nemen is, zijn zowel de opbrengsten uit kringloopactiviteiten als de ontvangen subsidies toegenomen in 2012
t.o.v. 2011. De opbrengsten uit kringloopactiviteiten zijn in
2012 12,45 % hoger dan in 2011. Dit is vooral te verklaren door een stijging van de omzet van de winkel in Duffel, Vredebaan en Lier met 21,25 %, 34,75 % en 40,54 %,
de omzet van de winkel in Mortsel steeg lichtjes met 1,65
%. De toename van de tonnagevergoeding met 12,58 %
heeft een aandeel in de toename van de omzet uit kringloopactiviteiten.

werkingskosten (diensten en diverse goederen) merken
we een stijging van 11,22 % wat overeenstemt met een
toename van 68 560,10 euro. De transportkosten stijgen
met 57,10 %, dit komt vooral door een stijging van de
brandstofprijzen met 30,74 %, De stijging bij het onderdeel secretariaatskosten komt vooral door een toename
van erelonen andere experten met 23 098,00 euro, hierin zitten de kosten van de aankoop van het gebouw
Vredebaan 73. De promotiekosten daalden met 57,20 %
dit komt vooral door de campagnekosten die daalden
met 15 446,10 euro. De kosten voor algemene restafvalverwerking stegen met 19 333,08 euro.
Nettoresultaat
Het nettoresultaat in 2012 bedraagt na aftrek van het financiële en uitzonderlijke resultaat -295 670,12 euro.

Bedrijfskosten
De totale bedrijfskosten stegen in 2012 met 7,19 %
t.o.v. 2011 (van 3 289 965,00 euro in 2011 naar 3 526
370,09 euro in 2012). De personeelskosten stegen van
2 393.433,70 euro in 2011 naar 2 503 086,76 euro in
2012. Het gaat hier om een toename met 4,58 %. Bij de

In november werd de nieuwe lift in onze winkel te Lier in gebruik
genomen.
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RESULTATENREKENING Opnieuw & Co vzw
2012
Totaal bedrijfsopbrengsten
3 687 646,91
Opbrengsten bedrijfsactiviteiten
2 245 175,01
Omzet uit kringloopactiviteit
2 228 320,05
Winkelomzet
1 794 273,97
Omzet winkel Mortsel
809 233,45
Omzet leveringen Mortsel
12 039,18
Omzet winkel Duffel
709 504,06
Omzet leveringen Duffel
7 939,69
Omzet Vredebaan
28 484,24
Omzet leveringen Vredebaan		
Omzet winkel Lier
247 052,22
Omzet leveringen Lier
1 755,08
Omzet tonnagevergoeding
336 430,33
Omzet bulk
18 720,99
Omzet lompen
21 782,80
Omzet oude metalen
34 401,73
Voorraadwijziging
7 896,33
Overige		
8 958,63
Dienstprestaties (sorteren)
976,28
Ontvangen subsidies
1 365 609,87
Andere bedrijfsopbrengsten
76 862,03
Totaal bedrijfskosten
3 526 370,09
Aankopen hulpstoffen
19 103,25
Diensten en diverse goederen
679 603,42
Huisvestingskosten
292 578,55
Secretariaatskosten
219 322,23
Transportkosten
32 709,72
Promotiekosten
14 531,15
Specifieke kosten
120 461,77
Aanvullende personeelskosten		
Personeelskosten
2 503 086,76
Afschrijvingen
321 377,98
Voorzieningen voor risico’s & kosten
-3 391,50
Andere bedrijfskosten
6 590,18
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2011
3 371 197,94
1 996 656,07
1 962 209,86
1 578 140,48
796 060,07
11 429,01
585 151,35
7 353,03
21 138,30
47,17
175 790,76
1 166,06
298 835,97
8 548,54
22 084,40
27 741,20
21 452,33
12 993,88
6 864,00
1 306 550,61
67 991,26
3 289 965,00
17 112,53
611 043,32
283 451,31
212 639,43
20 820,82
25 703,67
68 428,09
2 393 433,70
249 999,55
3 391,50
14 984,40

LEVEREN
RESULTATENREKENING Opnieuw & Co vzw
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Uitzonderlijk resultaat
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Nettoresultaat
Belastingen

2012
161 276,82
-108 152,45
1 495,44
109 647,89
-348 794 49
1 729,04
350 523,53
-295 670,12

2011
81 232,94
-40 094,42
2 060,49
42 154,91
-78,96
1 005,04
1 084,00
41 059,56

BALANS

sociaal passief werd behouden voor 27 919,97 euro.

Activa

Het vreemd vermogen is in 2012 gestegen ten opzichte
van 2011. De schulden op meer dan één jaar stegen met
107,26 %. Dit heeft vooral te maken met de verschillende
nieuwe kredieten die zijn afgesloten. De schulden op ten
hoogste één jaar stegen met 22,75 %.

De vaste activa van Opnieuw & Co v.z.w. bestaan uit immateriële, materiële en financiële vaste activa. De immateriële vaste activa daalden met 32,97 % tot 9 346,77
euro. De materiële vaste activa stegen met 64,89 % tot
3 527 810,58 euro in 2012. Dit komt door de aankoop
van het gebouw in de Vredebaan, de verdere renovatie
van de gebouwen en de aankoop van 3 vrachtwagens,
de financiële vaste activa zijn met 302,38 % gestegen tot
37 432,08 euro. Hierin zit de huurwaarborg voor de containerunits te Vredebaan 73.

Uitzonderlijke voorziening voor RSZ

De vlottende activa zijn met 44,9 % toegenomen van
592 303,87 euro tot 858 244,73 euro. Deze sterke stijging
is vooral te verklaren door een stijging van de overlopende rekening met 342,23 %, hierop staat de huur van
de containerunits
Passiva
Het eigen vermogen van Opnieuw & Co v.z.w. is gedaald
tot 458 511,85 euro. Dit is vooral te wijten aan de toename van de voorziening voor de RSZ. De reserve voor

Emiel De Smet, onze revisorcommisaris en zijn medewerkers buigen
zich elk jaar voor hun controletaak over al onze cijfers.
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Balans (EUR) Opnieuw & Co vzw
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Oprichtingskosten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Handels- en overige vorderingen op ten hoogste één jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Kapitaalsubsidies
Reserves
Sociaal Passief
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VREEMD VERMOGEN
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
TOTAAL PASSIVA
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2012

2011

3 574 589,43

2 162 680,66

9 346,77
3 527 810,58
37 432,08
858 244,73
104 313,92
100 706,93
449 240,10
203 983,78
4 432 834,16

13 944,82
2 139 433,26
9 302,58
592 303,87
96 417,59
82 028,73
367 731,17
46 126,38
2 754 984,53

458 511,85

774 734,51

236 085,57
194 506,31
27 919,97
350 000,00
3 624 322,31
2 863 357,63
683 196,21
137 895,14

256 638,11
490 176,43
27 919,97
3 391,50
1 976 858,52
1 381 496,28
556 578,55
90 358,31

164 108,96
344 784,49
36 407,62
77 768,47
4 432 834,16

180 760,99
264 848,72
20 610,53
38 783,69
2 754 984,53

LEVEREN
In december 2012 kwamen wij toevallig te weten dat we
het RSZ tarief voor meer dan de helft van de leidinggevenden verkeerd berekenden. Het verlaagde tarief van
1,65 % is alleen van toepassing op de werkuren die gelinkt zijn aan de subsidies van de doelgroep van de sociale
werkplaatsen. Op andere werkuren dien 35,60 % RSZ te

:
Opvolging Planning 2012
d
• Kasver schillen verminder
onderhandeld
her
• Grootste leveranciers
nitief aangekocht
defi
rt
• Site van Agfa Gevae
rtsel niet ver kocht
• Woning Ker kstraat in Mo
d
• Kassabladen gedigitaliseer
)
geïmplementeerd (Eclips
m
tee
• Nieuw registratiesys
• Eigen klusteam uitgebreid
er gestapeld
• Containers voller en bet
erd
bet
ver
• Tijdsregistratie niet
zitten nu bij één firma
n
ate
• Contracten blusappar
der geautomatiseerd
• Economaat werd niet ver
ver laagd
• Telefoonkosten werden

worden berekend. Sinds 1 januari 2013 betalen wij het
juiste percentage. Aangezien de RSZ belastingsdienst tot
3 jaar terug kan gaan werd hiervoor een uitzonderlijke
voorziening aangelegd in het boekjaar 2012 van 350 000
euro. Berekeningen leerden ons dat dat het bedrag is dat
RSZ terug kan vragen voor de jaren 2010, 2011 en 2012.

Planning 2013:
• Woning Kerkstraat
in Mortsel ver kopen
mits nood-		
uitgang verzekerd
• Geen water in flesse
n meer, wel leidingwa
ter in kannen
• (Terug) werken me
t een liquiditeitsbegro
tin
g		
• Bepaald plastiekafval
uit restafval voor recycl
age
• Werken met deelbud
getten uitbreiden
• Samen met de vakbo
nden groot besparingsp
lan
uitwerken + toepasse
n

•59•

LEVEREN

LEVEREN
OPNIEUW & CO
KRINGLOOPCENTRUM
SOCIALE WERKPLAATS
SOCIAL AUDIT RAPPORT

CERTIFICERINGSVERKLARING 2012
Kringloopcentrum Opnieuw & Co brengt reeds 17 jaar her-bruikbare goederen, die normaal
bij het huisvuil terechtkomen, opnieuw in kringloop. Zo wil het duurzame ontwikkeling en
maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk brengen. Opnieuw & Co wil naast
het terugdringen van de afvalberg, hergebruik stimuleren, energie en grondstoffen besparen
en tewerkstelling creëren voor laaggeschoolden en langdurig werklozen. Om een goed beeld
te krijgen van haar sociale, ecologische en maatschappelijke impact doet Opnieuw & Co op
regelmatige basis een social 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 tiende social auditrapport over 2012. Ook voor de cycli 1995-1997,
1998-1999, 2000-2001, 2007-2008, 2009 en 2010 controleerde Forum ETHIBEL vzw de sociaalecologische verslagen.
Waar het financiële jaarverslag een middel is om de financiële en commerciële resultaten van een
onderneming in kaart te brengen, gebruikt men het concept social auditing om een accuraat beeld
te krijgen van de maatschappelijke impact van een bedrijf.
Een social 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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De opdracht van Forum ETHIBEL vzw was tweevoudig. Enerzijds werd nagegaan of de ‘dialogische’
procedures nauwgezet werden toegepast en of de prestatie-indicatoren en benchmarks coherent
werden opgesteld. Anderzijds werden de juistheid, de relevantie en de correcte verwerking van de
gegevens nagetrokken. Bij de uitvoering van deze controles hebben wij alle bijkomende inlichtingen
verkregen, die wij hebben gevraagd.
Opnieuw & Co heeft de cyclische medewerkersbevraging van 2011, zowel als die van 2012 uitgesteld
tot eind 2013. Dat de (vernieuwde) medewerkersbevraging twee jaar werd vooruitgeschoven, kan
aangetekend worden als een minpunt. Daartegenover staat dat voor het eerst gerapporteerd wordt
over een structurele oplossing voor de werknemersvertegenwoordiging. Het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk werd in mei 2012 opgericht en kwam zes maal samen. Verder zet
Opnieuw & Co in op directe inspraak van medewerkers bij leidinggevenden en op het inzamelen
van opmerkingen via ideeënbussen. De ambitie om een keer per jaar een functioneringsgesprek te
hebben en een evaluatiegesprek is gestrand op een gemiddelde van 38% van de betrokkenen. Nog
een werkpunt voor 2013.
Wij verklaren dat dit rapport een getrouw, volledig en accuraat beeld geeft van de realisatie van de
maatschappelijke doelstellingen van Opnieuw & Co, voor het boekjaar 2012.
Voor Forum ETHIBEL vzw,

Herwig Peeters, Directeur
Brussel, 1 oktober 2013

1

2

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).
In de categorie ‘Andere organisaties’ werd Opnieuw & Co (social audirapport 2010) de winnaar van het Beste Belgian Sustainabililty Rapport.
Uit de 19 deelnemers binnen deze categorie werd Opnieuw & Co door de jury geprezen voor hun duidelijke, evenwichtige en transparante
verslaggeving met aandacht voor de belanghebbenden. De focus op kwaliteitsbeginselen in de realisatie van de vooropgestelde doelen, werd
duidelijk voorgesteld. Redenen voor het niet behalen van bepaalde doelstellingen werden toegelicht, alsook de opvolging voor het komend jaar.
De verwijzing naar de maatschappelijke audit door Forum Ethibel werd door de jury als een best practice beschouwd, die de geloofwaardigheid
en betrouwbaarheid van het verslag ten goede komt. (www.bestbelgiansustainabilityreport.be/nl/omtrent_de_award).
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Eindredactie:
Koen Goemans
Teksten:
Anita Asselberg
Caroline Osselaer
Dirk Hens
Elsje De Pauw
Koen Goemans
Liesbet Goemans
Wesley Enthoven
Nancy Busschodts
Aanlevering grafieken:
Helga Verstraeten
Fotoredactie:
Ronnie Mathieu
Verantwoordelijke uitgever:
Koen Goemans
100 % kringlooppapier

Opnieuw & Co vzw
Antwerpsesteenweg 387, 2500 Lier
Hondiuslaan 46, 2570 Duffel
Borsbeeksebinnenweg 51, 2640 Mortsel
Vredebaan 76, 2640 Mortsel
03 488 38 83
www.opnieuwenco.be - info@opnieuwenco.be
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Onze

partners:

Duffel

Kontich

Nijlen

Ranst

OCMW ANTWERPEN

OCMW DUFFEL

OCMW LINT

OCMW RANST

OCMW BERLAAR

OCMW EDEGEM

OCMW MECHELEN

OCMW WIJNEGEM

OCMW BONHEIDEN

OCMW HOVE

OCMW MORTSEL

OCMW WOMMELGEM

OCMW BOECHOUT

OCMW KONTICH

OCMW NIJLEN

OCMW ZANDHOVEN

OCMW BORSBEEK

OCMW LIER

OCMW ST.-KATELIJNE WAVER

OCMW ZOERSEL
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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.
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