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ENCLAVEWERKING

GROENDIENST

ENERGIESNOEIERS

11 Kringwinkels  

› 541 811 klanten 
› 115 394 gevers 
›     7 913 ophalingen 

15 165 uren groendienst

40 551 uren enclave

249 energiescans 

62 productieopdrachten

PRODUCTIE-OPDRACHTEN
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705 medewerkers
› 62 verschillende geboortelanden

› 43% geboorteland niet België

› 81 572 begeleidingsuren

› 5 504 opleidingsuren

   telling oktober 2020



C
ijf

er
s

16,5 % minder omzet dan in 2019 
          omwille van verplichte sluiting door Corona

41,4 % subsidies, 58,6% eigen inkomsten

Hergebruik  3 114 837 kg 
Recyclage  4 955 288 kg

    Restafval     681 910 kg
   In verwerking     411 982 kg

9 164 017 kg 

INSTROOM      

UITSTROOM   
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Duurzaam

SAMEN WERKEN  SAMEN GROEIEN

Armoedebestrijding Sociale Tewerkstelling



In 2020  doet corona ons  op onze grondvesten 
daveren. Toch lukken we er in om een aantal duur-
zame stappen vooruit te zetten

Nieuwe vormen van werken, zoals thuiswerk en  
online overleg, helpen ons door de eerste lock-
down. Dit heeft een positieve impact op het woon-
werkverkeer en op de dienstverplaatsingen.
Met onze medewerkers en partners blijven we  
tijdens de lockdown in contact via digitale nieuws-
brieven. We starten met communicatie via beeld-
schermen in onze grote vestigingen. 

Tijdens de tweede lockdown neemt online ver-
koop een hoge vlucht.  Naast onze veilingwebsite  
“uwkringding.be” starten we met de “kringshop.
be”, een webshop met een groot Kringwinkel aan-
bod. We zijn  voor het derde jaar op rij laureaat 
van het Voka charter duurzame ontwikkeling. Dat 
maakt ons officieel SDG Pionier. We laten het werken 
rond duurzaamheid niet los. SDG Champion is ons 
volgende doel. 

Tien weken verplichte sluiting heeft uiteraard een 
enorme impact. Dankzij het vertrouwen van onze 
klanten en gevers, de  inzet van onze medewerkers 
en de steun van de federale en Vlaamse overheid 
hebben we de schade gelukkig kunnen beperken.  

Dank jullie wel.

ViTeS in 2020



Ecologische duurzaamheid

*berekening co2 besparing Kringwinkel op basis van branchegemiddelde kringwinkels Nederland

 

BESPARING  CO2 UITSTOOT 

= 7 555 ton* 

= 3 022 woningen  
  verwarmd per jaar

= 1 035 035 bomen
=  4 140 voetbalvelden bos

DUURZAAM TRANSPORT
› Minder dienstverplaatsingen, meer online vergaderen.

› Minder woon- werkverkeer, meer thuiswerk.

› Opleiding besturen elektrische deelwagen.

› Verdere vergroening van het wagenpark door aankoop van

 › 1 cng bestelwagen, 1 cng C vrachtwagen, 1 cng B vrachtwagen.

ENERGIE- EN AANKOOPBELEID
› Meer ledverlichting. 8 van de 11 winkels worden grotendeels  
 verlicht met ledlampen.

› Aankoop bij duurzame producent: poetsproducten, kantoor- 
 benodigdheden,…..

 › Zonnepanelen produceren 283 639 KWh.

PAPIERVERBRUIK
› Digitaliseren van brochures en duurzaamheidsverslag.

› Afdrukken promotiemateriaal op eco papier.

› Hergebruiken banners.

› Sensibiliseren van de medewerkers.

› Monitoren papierverbruik bij printers.

VERMINDEREN VAN DE AFVALBERG
› 9 164 017 kg opgehaald, slechts 3% minder t.o.v. 2019   
 ondanks twee lockdowns.

› Optimaliseren van de textielafdeling: Sirris (onderzoeks- en   
 innovatiecentrum van de technologische industrie in België)  
 voert een productiescan uit. 

› Interne opleiding voor verder uitsorteren van herbruikbare   
 plastiek.



Economische duurzaamheid
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WAT KOPEN DE KLANTEN? 

Personeel & begeleiding68.9%

Werkingskosten18.3%

Afschrijvingen8%
Huur winkels2.8%

We stellen alles in het werk om zoveel mogelijk  
tewerkstellings-plaatsen te creëren.

Dit reflecteert zich in de zorgzame manier waarop we elke 
euro besteden. Dit zie je duidelijk in nevenstaande grafiek.
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Sociale duurzaamheid
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LOKALE TEWERKSTELLING

MANAGEMENT    OMKADERING     MEDEWERKERS

44%   56%           55%   45%     36%    64%

STATUTEN

Bedienden

Maatwerk- 
medewerkers

Arbeiders LDE
lokale diensteneconomie

Taalvloer- 
vrijwilligers

Studenten in 
Brugprojecten Stagiairs Jobstudenten

Vrijwilligers

Werkgestraften

Artikel 60
Activerende  
Arbeidszorg Arbeidszorg129 425 150 48 76

9 28 15 23 12

19

95

GENDER BIJ ViTeS



Januari          › Opstart samenwerking boekentillen Leuven; we schenken maandelijks 5 boeken aan 7 buurten.  

Februari          › Deelname Vlaamse week tegen pesten.         

Maart            › Stilleggen activiteiten wegens Corona.

April              › Samenwerking school Schaarbeek; schenken van speelgoed en knutselmateriaal. 

Mei               › Heropstart winkels met strenge corona veiligheidsvoorschriften.

Juni               › Global Pride; ViTeS gaat voor een inclusieve en solidaire samenleving zonder discriminatie.  
 › Acties vermindering papierverbruik.

Juli                › Lancering Kringshop.be    › Deelname  aankoopbonnen lokale economie.
 › Verzamelen kleurpotloden voor kansarme kinderen in de stad Leuven.

Augustus   › Opstart samenwerking Cellmade Mechelen.

September     › Opening lokaal winkelpunt Machelen in samenwerking met de strijkwinkel. 

Oktober       › Internationale dag tegen de armoede > lancering partnerbrief ViTeS.
 › Opstart inzameling textiel via ondergrondse containers in Halle. 

November › Opstart inzameling via textielcontainers Keerbergen.
 › Samenwerking met  Sheep on Wheels rond kunststof reststromen.

December     › Solidariteitsacties “onbeperkte knuffelcontacten”. 
 › Inrichting winteropvang daklozen. 

ViTeS zet in op duurzame partnerschappen en duurzame maatschappelijke acties.
In 2020 behaalden we het SDG Pioneer Certificaat!!



2021 een vooruitblik

Eind 2020 kopen we een industrieel pand in Boort-
meerbeek. We zullen er textiel en elektro verwerken.  
Meer werkcomfort voor de medewerkers en een verdere  
uitbouw van ons belangrijkste  product textiel liggen 
aan de basis van de aankoop. In 2021 willen we 
meer textiel inzamelen en zo nog meer lokale tewerk-
stelling en lokaal hergebruik realiseren.

In het najaar openen we onze nieuwe energie neutrale 
hub in Sint Pieters Leeuw. Van daaruit zullen we een 
groot deel van de zuidkant van Brussel bedienen. 

ViTeS behaalt het Qfor WSE kwaliteitslabel. Kwaliteits-
verbetering blijft een essentieel onderdeel van onze 
werking.

We nemen deel aan verschillende partnerschappen 
die  op zoek zijn naar nieuwe circulaire activiteiten in 
het bijzonder inzake textiel en plastic maar ook aan 
partnerschappen die inzetten op armoedebestrijding. 
Kortom,  partnerschappen die aansluiten bij ons sociaal 
circulair karakter. 

We zetten ook dit jaar in op meer productie van groene 
stroom en we blijven werken om onze processen zo te 
verbeteren dat ze steeds minder wegen op mens en 
milieu.

ViTeS in 2021



Weverstraat 34, Asse

IJsbergstraat 6, Dilbeek

Bergensesteenweg 65, Halle

IJzerenmolenstraat 10 -12, Heverlee

De Wandstraat 122, Laken

Diestsestraat 253, Leuven

Stwg. op Vilvoorde 193, Opwijk

Brusselsesteenweg 290, Overijse

Bergensesteenweg 386, Sint-Pieters-Leeuw

Mechelsesteenweg 588D, Vilvoorde

Nieuwstraat 20, Wespelaar

Online:  uwkringding.be
    kringshop.be

VU: Lieven Van der Stock, IJzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee

Mivavil, Ateliers, Energiesnoeiers, Groendienst, Enclave, Olmstraat 348, Vilvoorde
Textielverwerking, Leuvensesteenweg 354, Boortmeerbeek

Kringwinkel ViTeS


