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Beste lezer, 

Wie had twee jaar geleden durven denken dat corona 
ons eind 2021 nog steeds zoveel parten zou spelen? 
Ondanks het virus komen we met ViTeS toch stevig 
voor de dag. 

Vanuit de nieuwe HUB in Sint-Pieters-Leeuw bedienen 
we de zuidrand van Brussel. In Boortmeerbeek openen 
we een nieuwe vestiging waar we alle textiel, dat ViTeS 
inzamelt, verwerken. In het centrum van Leuven openen 
we een nieuwe Kringwinkel en een Boutique Chique 
waar we de iets betere producten verkopen. 

We nemen veel initiatieven op het vlak van digitalisering. 
We digitaliseren de afdeling HR verder. De digita-
lisering zet zich ook door bij de afdeling transport 
en het geefpunt. Daar nemen we tablets in gebruik 
en in de textielcontainers experimenteren we  met 
vulgraadsensoren. De interne communicatie verloopt 
steeds meer via beeldschermen in de refters van de 
verschillende grote locaties.

De samenwerking tussen de bedrijven van ViTeS wordt 
steeds intenser. We actualiseren de bedrijfswaarden 
en onderzoeken de fusiemogelijkheden.

Deze en alle andere projecten zijn gericht op een 
betere, veiligere, zorgzame, efficiëntere maar vooral 
duurzame toekomst. Iedereen, intern en extern, geeft 
hiervoor het beste van zichzelf.   We zijn trots op 
onze medewerkers en onze stakeholders. Dat willen 
we met dit duurzaamheidsverslag onderstrepen.

ViTeS in 2021



11 Kringwinkels   
11 Boutique Chique 
11 verkooppunt Machelen 

 › 699 199 klanten 
 › 133 402 gevers 
 ›      9 747 ophalingen 

16 249 uren groendienst

61 799 uren enclave

328 energiescans 

105 productieopdrachten

Activiteiten

PRODUCTIE-OPDRACHTEN

ENERGIESNOEIERS

GROENDIENST

ENCLAVEWERKING

KRINGWINKELS



Armoedebestrijding

“In het opvangcentrum van Overijse wonen niet 
begeleide minderjarige asielzoekers. We vroe-
gen schoenen voor de jongens en ViTeS deed 
een gift. De schoenen werden goed onthaald 
geweest in ons centrum. De jongens zijn er erg 
blij mee. Ontzettend fijn dat ViTeS dit wil doen 
voor hen.” Rik Van Buggenhout, directeur

“Meer dan 10 jaar geleden kwam vzw Corvia in 
contact met Kringwinkel ViTeS. Ook dit jaar kregen 
we weer dekens om uit te delen aan de mensen die 
in Brussel op straat leven. Die extra warmte maakt 
echt een verschil.” Giulia, vrijwilligster Corvia en 
Thérèse, ambassadeur van de daklozen in Brussel

ViTeS DNA



“ViTeS heeft samen met EcoWerf  en met steun 
van de stad  Leuven, in de praktijk kunnen onder-
zoeken of het haalbaar is om lokaal gemengde 
kunststoffen uit te sorteren en nuttig in te zetten. 
Het onderzoek heeft veel waardevolle informatie 
opgeleverd die we, na een verder onderzoek 
naar lokale toepassingen, kunnen gebruiken om 
te evolueren naar een duurzame samenwerking.” 
Jonathan De Witte, directeur

ViTeS selecteert uit het ingezamelde textiel dat niet 
meer verkoopbaar is truien voor ‘Pillover’, een project 
van Lotte Martens waarbij een oude trui wordt omge-
toverd tot een stijlvol luxekussen. “Het is fijn dat we 
hier samenwerken met de sociale economie. Zij heb-
ben veel ervaring met het sorteren en verwerken van 
textiel. Op weg naar een circulaire economie zijn zij 
een belangrijke spil”, vertelt schepen van economie 
Lalynn Wadera.

DuurzaamheidViTeS DNA



Sociale Tewerkstelling

“Zoveel jaar geleden kreeg ik, na een lange ziekte-
periode, de kans om te werken bij De Kringwinkel. 
Ik werkte er als hersteller. Ik kon er al doende leren. 
Dit jaar ga ik met pensioen. Ik neem tevreden af-
scheid, van de organisatie en al mijn collega’s met 
wie ik samenwerkte. Zoveel culturen, zoveel karak-
ters, zoveel verhalen. Bedankt allemaal voor alles”  
Roger, medewerker

“In 2011 begon ik te werken bij De Kringwinkel ViTeS om 
Nederlands te leren. Ik begon er als medewerker in de winkel, 
groeide door tot winkelverantwoordelijke en ben nu coördi-
nator van de HUB in Sint-Pieters-Leeuw. Toen ik hier begon 
te werken dacht ik maar even te blijven maar nu wil ik hier 
niet meer weg.” Van Armeense journaliste naar Belgische  
vestigingsverantwoordelijke, Voskehat 

ViTeS DNA



Ecologische Duurzaamheid

*berekening co2 besparing Kringwinkel op basis van branchegemiddelde kringwinkels Nederland

 

BESPARING  CO2 UITSTOOT 

= 7 853 ton* 

= 3 141 woningen  
  verwarmd per jaar

= 1 075 861 bomen
=  4 303 voetbalvelden bos

DUURZAAM ENERGIEBELEID
Gebouw Boortmeerbeek: Project groene stroom in samen-
werking met de coöperatieve Ecoob: plaatsen van 1.333 
zonnepanelen, die een opbrengst kunnen geven van 
599,85 KW.

Nieuwbouw HUB Sint-Pieters-Leeuw: bijna energieneutraal 
gebouw voorzien van warmtepomp en 404 zonnepanelen, 
die een opbrengst kunnen geven van 151,5 KW.

HERGEBRUIK VAN GOEDEREN
9 803 516 kg worden gesorteerd op de eerste plaats 
voor hergebruik. Niet herbruikbare goederen worden 
gesorteerd voor recyclage.

DUURZAMER TRANSPORT
Door decentralisatie van de sorteerateliers. Verwerking en 
bevoorrading textiel en elektro vanuit Boortmeerbeek naar 
de HUB’s.
In de HUB’s verwerking van de andere productgroepen + 
bevoorrading winkels.
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Economische duurzaamheid

Hergebruik  3 770 615 kg 
Recyclage  5 156 204 kg

    Restafval     867 794 kg
   In verwerking          8 903 kg9 803 516 kg 

INSTROOM      UITSTROOM   

21,2 % meer omzet dan in 2020 
Daarmee is de terugval van het coronajaar hersteld.
43.7% subsidies, 56.3% eigen inkomsten

In onze webwinkels  
www.kringshop.be en 
www.uwkringding.be  
verkochten we 11 022 stuks

10,4 kg ingezamelde goederen/inwoner 

Grafiektitel

Geefpunten Ophalingen op afroep particulier

Textielcontainers Ophalingen containerpark

ROS/FOS Ophalingen  bedrijven

Huis aan Huis
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Waar komen onze goederen vandaan?
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Sociale duurzaamheid

Bedienden

Maatwerk- 
medewerkers

Arbeiders LDE
lokale diensteneconomie

Taalvloer- 
vrijwilligers

Studenten in 
Brugprojecten Stagiairs Jobstudenten

Vrijwilligers

Werkgestraften

Artikel 60 AMA
Andere
statuten145 477 145 113 10

9 15 19 12 25

40

134

747 medewerkers
                      telling 31/12/2021 (zonder werkgestraften)

 › 97 706 begeleidingsuren

 › 3 509 opleidingsuren

 

ViTeS, HEEL VEEL VERSCHILLENDE JOBS

STATUTEN

DUURZAME 
AANPAK



Januari          › Opstart schermen in de refters van Heverlee, Wespelaar, Vilvoorde en Dilbeek
 › Faciliteren opnames sensibiliseringsfilm Recupel
  
Februari          › Samenwerking Fedasil, schenken schoenen voor jonge vluchtelingen
  › Deelname Vlaamse week tegen pesten

Maart            › Schenking materialen aan fietslabo Vilvoorde; een initiatief van samenwerkingsopbouw om mensen  
   zelf fietsen te leren herstellen
 › Deelname wereldwaterdag@school

April              › Concrete opstart samenwerking politiezone VIMA i.v.m. ophaling en terug in omloop brengen  
   van zwerffietsen

Mei               › Schenking materiaal dat verwijst naar WOII aan de Dossin, vanuit historisch, educatief belang 
 › Opstart site Boortmeerbeek; centralisatie van de textielverwerking

Juni               › Uitwerking proefproject plastiek i.s.m. de stad Leuven, Ecowerf en Govaplast
 › Partner in de inrichting van de Maakleerplek in Leuven

Juli                › Project “samenwerken samen gezond”: een waterfles voor alle werknemers
 › Begin overname deelwerking Voedselhulp Druivenstreek VZW

Augustus   › Samenwerking circulaire HUB Leuven met textiel- en plastiekproject

September    › Bezoek Universidad Andina en Cuenca; versterken sociale aspect in circulaire economie Ecuador
 › Solidariteitsactie slachtoffers watersnood in Wallonië

Oktober       › Deelname Youca: the Youth Action day 
 › Deelname SmartRE project: mobiele applicatie voor herstellen van elektro
 
November › Inzameling en verdeling van dekens voor daklozen
 › Green Friday versus black Friday

December     › In Winkel Leuven shop in shop voor kunstenaars van het Mobiel atelier, dak- en thuislozen uit Leuven
 › Soep op de stoep in samenwerking met Welzijnszorg

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



2022 wordt een innovatief jaar. Van oudsher is textiel  
inzamelen en verwerken belangrijk voor ViTeS. We  
zamelen jaarlijks meer dan 2 miljoen kilogram textiel in. 
Samen met collega’s uit de sector zetten we in op het 
verwerken van de restfracties en upcycling van textiel. 

2022 wordt een Brussels jaar. In het Circularium in  
Anderlecht openen we een KiloMet waar we alle soorten 
restfracties valoriseren per meter of per kilogram. Het 
wordt een bruisende plek waar iedereen terecht kan die 
de circulaire economie een warm hart toedraagt.

2022 wordt een jaar vol ambities. Meer hergebruik en 
mensen aan het werk, minder afval,  CO2 en armoede.  
Deze ambities vertalen zich in meer inzamelen, beter 
selecteren en herstellen, upcyclen, restfracties verwerken 
en valoriseren. Dit doen we samen met collega’s maat-
werkbedrijven, intercommunales, kennisinstellingen, 
bedrijven, de Vlaamse overheid, steden en gemeentes, 
OCMW’s,…. Alleen samen maken we het verschil.   

2022 wordt een belangrijk jaar voor ViTeS . Tegen het 
eind van het jaar zullen de drie  maatwerkbedrijven 
van de ViTeS groep fuseren. De voorbereidingen lopen 
het hele jaar. 

2022 wordt een veilig, zorgzaam en efficiënt jaar. 
Deze drie waarden zullen het komende jaar de leidraad  
vormen voor onze onderneming. We werken veilig en 
efficiënt in een veilige omgeving, we gaan zorgzaam 
om met elkaar, met producten en met onze omgeving. 

2022  wordt hopelijk een postcorona-top-jaar waarin 
we ongedwongen en ongemaskerd samen stappen 
vooruit zetten.  

2022 een vooruitblik
DIT ZIJN DE ViTeS-AMBITIES 

VOOR 2022!

kg hergebruik per persoon

levensduur spullen

kansengroepen aan het werk

afvalberg

CO2-uitstoot

armoede
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= MEER JOBS IN DE HERGEBRUIKSECTOR

= BETAALBARE KWALITATIEVE TWEEDEHANDSSPULLEN

= HERGEBRUIK TOP OF MIND BINNEN CIRCULAIRE KETEN



Weverstraat 34, Asse

IJsbergstraat 6, Dilbeek

Bergensesteenweg 65, Halle

IJzerenmolenstraat 10 -12, Heverlee

De Wandstraat 122, Laken

Diestsestraat 243, Leuven

Boutique Chique, Diestsestraat 253, Leuven

Verkooppunt, Vredesstraat 83, Machelen

Stwg. op Vilvoorde 193, Opwijk

Brusselsesteenweg 290, Overijse

Bergensesteenweg 704A, Sint-Pieters-Leeuw

Mechelsesteenweg 588D, Vilvoorde

Nieuwstraat 20, Wespelaar

Online:  www.uwkringding.be
    www.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

info@vites.be    www.vites.be


