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Hoeveel kilogram herbruikbare goederen dankt een Vlaming 
gemiddeld jaarlijks af?

OVAM gaat uit van 7 kilogram, dit cijfer is al jaren achterhaald. 
Opnieuw & Co heeft ook in 2019 vastgesteld dat deze hoeveel-
heid blijft stijgen, elk jaar is dit het geval. Met de brengers van 
buiten ons verzorgingsgebied bijgerekend, halen we een gemid-
delde van 20,07 kg hergebruik per inwoner in onze 10 gemeenten 
waar we actief zijn. De gemeente Nijlen scoort het hoogst met 
28 kilogram per inwoner in 2019.

Vlaanderen produceert veel afval, veel herbruikbaar afval. Als je 
vertrekt vanuit hogergenoemde cijfers wordt slechts een fractie 
nu terug in hergebruik gebracht (5 kilogram/inwoner/jaar). 
Hoog tijd dat OVAM samen met het kabinet een groot masterplan 
voor hergebruik uitwerkt.  

Mensen maken het verschil. Graag wil ik langs deze weg alle 
medewerkers bedanken voor hun ongelofelijke inzet. Samen 
hebben we ervoor gezorgd dat alles op wieltjes liep. Niet altijd 
een eenvoudige klus. Onze klanten, zowel gevers als winkel- 
klanten, zijn zeer tevreden over ons. We mogen een grote 
pluim op onze hoed steken.

Graag wil ik ook alle partners bedanken voor onze mooie 
samenwerking. Samen maken we werk van sociale economie, 
samen bouwen we aan een duurzamere samenleving én geven 
we mensen met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt een 
volwaardige job. Zonder jullie was dat nooit gelukt, bedankt! 

Heb je opmerkingen of vragen bij dit sociaal auditrapport? 
Aarzel niet om ze te sturen naar info@opnieuwenco.be.

Veel leesplezier!
Koen

PS:  Kom gerust op schattenjacht in onze winkels!
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Opnieuw & Co is een kringloopcentrum dat herbruikbare 
goederen die normaal bij het huisvuil terechtkomen opnieuw 
in omloop brengt. Spullen die anders bij het afval geplaatst 
worden, krijgen op deze manier dus een tweede leven. Onder 
andere potten en pannen, glaswerk, textiel, speelgoed, boeken, 
meubilair en curiosa worden aangeboden in een gezellige 
omgeving.

De kringloopactiviteit start bij de inzameling van herbruikbare 
goederen. Heb je spullen liggen die je niet meer gebruikt, kle-
ding die niet meer past of meubels die je graag zou ruilen voor 
nieuwe exemplaren? Dan bel je het best even naar 03 488 38 83. 
De ophaaldienst van Opnieuw & Co haalt je goederen gratis 
aan huis op in de volgende 10 gemeenten: Boechout, Duffel, 
Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Mortsel, Nijlen en Ranst. 
Samen zijn die gemeenten goed voor meer dan 196 000 
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 in Mortsel, Duffel, Lier, Kontich, Kessel 
(Nijlen) en in onze outletshop De Kilomeet. Alle zes zijn het 
sfeervolle winkelruimtes waar je zalig kan rondneuzen. Wat niet 
meer verkoopbaar blijkt, wordt gerecycleerd. Slechts een zeer 
beperkte fractie wordt gestort of verbrand. Kringloopwinkels zijn 
dus niet alleen gezellig en mild voor je portemonnee, maar ook 
goed voor het milieu.

Circulaire economie
De EU heeft in 2015 een resolutie goedgekeurd om de transitie 
naar circulaire economie te bevorderen. Circulaire economie 
streeft ernaar de afvalproductie te verminderen door de 
producten te herstellen, te onderhouden en te hergebruiken 
enerzijds en de materialen te recycleren anderzijds (zie het 
schema hiernaast). Deze aanpak bestaat er niet alleen in om 
technische oplossingen te vinden om de kringloop te sluiten, 
maar ook om na te denken over het ontwerp en de manier 
waarop producten samengebracht worden om hun levensduur 
te verlengen. Daarnaast zijn er nieuwe economische modellen 
in ontwikkeling die circulariteit ondersteunen.

Een circulaire economie kan tal van voordelen met zich mee-
brengen, zoals een lagere impact op het milieu, meer zekerheid 
over de beschikbaarheid van grondstoffen, de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen en de creatie van lokale werkgelegen-
heid.

1 Wat doet Opnieuw & Co?
Opnieuw & Co - kringloopwinkels tussen 
Antwerpen en Mechelen 
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DE CIRCULAIRE ECONOMIE 
(technische cyclus)
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De activiteiten van Opnieuw & Co spelen een belangrijke rol binnen de circulaire economie.
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Sustainable development goals
De Verenigde Naties bedachten een aantal universele doel- 
stellingen die een antwoord bieden op de urgente sociale, 
economische en leefmilieu gerelateerde problemen die de 
planeet en de samenleving teisteren. Op 25 september 2015 
tekenden de 193 lidstaten van de VN uiteindelijk het akkoord 
voor Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Deze nieuw 
mondiale agenda moet een eind maken aan armoede, ongelijk-
heid en klimaatverandering.

Agenda 2030 voor Duurzame ontwikkeling uit zich concreet in 
17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (of Sustainable 
Development Goals, SDG’s). Veel van deze doelen zitten in het 
DNA van Opnieuw & Co en proberen we al vanaf het begin na te 
streven. De SDG’s van de VN zijn een duwtje in de rug om 

hetzelfde pad te blijven bewandelen en te blijven groeien in de 
richting die we hebben gekozen. 

In deze Sociale Audit checken we op het einde van elk hoofd-
stuk welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden 
gehaald.

De circulaire economie bevorderen en 
duurzame ontwikkeling in de praktijk 
brengen is onze missie
Opnieuw & Co wil duurzame ontwikkeling en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in de praktijk brengen. Dat vertaalt 
zich in verschillende ondernemingsdoelstellingen. 
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Eerst en vooral wil Opnieuw & Co via zijn activiteiten een bijdra-
ge leveren aan het verminderen van de afvalberg. Goederen die 
normaal in een container zouden belanden, krijgen via onze 
winkels een tweede kans.

Opnieuw & Co probeert hergebruik bij zijn publiek in te 
burgeren. Zijn motto is: versoberen zonder te versomberen. 
Tweedehands is creatief, leuk én ecologisch verantwoord.

Het gebruik van tweedehands goederen betekent een besparing 
van energie en grondstoffen. Opnieuw & Co past deze filosofie 
ook toe in zijn eigen dagelijkse werking en neemt interne 
milieuzorg zeer serieus.

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 ‘stake-
holders’: werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, 
gemeentebesturen, milieuorganisaties… Opnieuw & Co streeft 
naar maximale transparantie en organiseert regelmatig overleg 
met zijn partners.

Ook voor de tewerkstelling van kortgeschoolden, praktisch 
opgeleiden en langdurig werklozen pleegt Opnieuw & Co 
overleg met verschillende organisaties uit het arbeidscircuit: 
Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse overheid), 
VDAB, verschillende OCMW ’s, HERW!N, GTB (Gespecialiseerde 
dienst voor Trajectbepaling en –Begeleiding), Justitiehuis…

Voor een (re-)integratie van deze doelgroepen op de arbeids-
markt biedt Opnieuw & Co een aangename en zinvolle 
werkomgeving.

De duurzame helden van de winkel in Mortsel.



8

Duurzame ontwikkeling betekent ook dat de continuïteit van de 
onderneming gegarandeerd wordt. Een stevige financiële basis 
is een belangrijke voorwaarde om de maatschappelijke doel-
stellingen 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 beleid en personeelsbeleid.

Uit de ondernemingsdoelstellingen zoals ze hierboven 
beschreven zijn, vloeit de missie van Opnieuw & Co voort:
•  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. Opnieuw & Co wil zijn doelstel-
lingen omzetten in concrete resultaten. 

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 kortgeschoolde lang- 
durig werklozen. In het kader van de sociale economie kan een 
invoegbedrijf rekenen op een tijdelijke en degressieve loonsub-
sidie van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale 
Economie.

Na drie jaar moeten invoegbedrijven zich inschakelen in de 
gewone economische markt. 

De grootste moeilijkheid voor Opnieuw & Co blijkt om zelf- 
bedruipend 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. 
In 1999 werd met de toenmalige Minister van Tewerkstelling en 
Arbeid een overeenkomst afgesloten. 

In december 2002 start Opnieuw & Co in de sociale 
werkplaats met het project ‘Arbeidszorg’. Met dat project biedt 
Opnieuw & Co structuur en een zinvolle arbeidsmatige activiteit 
aan. Bepaalde medewerkers kunnen namelijk om persoons- 
en/of maatschappijgebonden redenen niet (meer) terecht in 
een regulier en sociaal arbeidscircuit. De bedoeling is om hun 
kansen tot (re-)integratie in de maatschappij te vergroten. Het 
project arbeidszorg is een door de overheid erkend project. De 
begeleiding is daardoor gedeeltelijk gesubsidieerd. 

Nieuw in de Vlaamse kringloopgeschiedenis is de inschakeling 
van (ex-) psychiatrische patiënten in de dagelijkse activiteiten 
van het kringloopcentrum. Opnieuw & Co werkt sinds januari 
2004 samen met Emmaüs, een organisatie die gezondheids- en 
welzijnszorg aanbiedt. Opnieuw & Co stelt (ex-)patiënten van het 
psychiatrisch ziekenhuis tewerk voor eenvoudige administra-
tieve taken of het ophalen, sorteren en prijzen van herbruikbare 
goederen. Voor veel van de (ex-)patiënten is deelname aan het 
arbeidsproces een belangrijk onderdeel van hun maatschappe-
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lijke 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 (ex-)patiënten een waaier aan 
experimenteer- en groeimogelijkheden. Door de aard van de 
taken en vaardigheden die daarvoor nodig zijn en de duur van 
de arbeidsprestatie worden deze mensen op weg geholpen 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 daarop in 
en werkt nu met één juridische entiteit: de vzw. Die entiteit past 
het best bij de activiteiten van de organisatie. 

De geschiedenis, de groei en de toekomst
Koen Goemans, stichter en directeur van Opnieuw & Co, start op 
28 maart 1989 in Lier samen met enkele kennissen uit de groene 
beweging het allereerste kringloopcentrum van Vlaanderen: 
De Hallen van de vzw Evergreen. Ondanks het succes van de 
kringloopformule volgt drie jaar later een ontbinding van de 
vzw. Koen Goemans besluit het kringloopgedachtegoed een 
tweede kans te geven. In 1995 opent hij met de 800 000 oude 
Belgische frank opbrengst van de vzw Evergreen een eigen 
kringloopcentrum in Lier in de voormalige cinemazaal Rubens.

De initiatiefnemer en coördinator van het kringloopcentrum in 
Halle, Paul Deknopper, bedacht voor zijn centrum de naam 
Opnieuw & Co. Toen Koen Goemans in 1995 een naam zocht 
voor zijn kringloopcentrum, passeerden tientallen namen de 
revue, maar geen enkele naam was zo sterk als die van de 
kringloopwinkel in Halle.

Hij stelde zijn collega’s vriendelijk de vraag of hij hun naam ook 
mocht gebruiken. Ze stemden toe. 

Kringloopwinkel Opnieuw & Co uit Halle werd later overgeno-
men door onze collega’s van Vilvoorde en veranderde op dat 
ogenblik van naam. Momenteel is Opnieuw & Co dus nog het 
enige kringloopcentrum in België met deze naam.

Opnieuw & Co gaat van start op vrijdag 13 oktober 1995, in de 
Frederik Peltzerstraat 13. Dat is ook de reden dat we tot op de 
dag van vandaag nog steeds op vrijdag de 13de onze klanten 
13 % korting geven. Opnieuw & Co is sindsdien spectaculair 
blijven groeien. Op 29 mei 1999 opent een tweede winkel in 
een oude loods in Mortsel. 

Vijf jaar later, op maandag 5 januari 2004 verhuist Opnieuw & Co 
naar een derde filiaal in de voormalige wasserij aan de Hondius- 
laan 46 in Duffel.

Na enkele aanpassingswerken aan het gebouw opent Els Van 
Weert, toenmalig Staatssecretaris van Sociale Economie en 
Duurzame Ontwikkeling, in september 2004 deze nieuwe, 
volwaardige, derde kringloopwinkel. 

Een groot deel van de medewerkers van Opnieuw & Co werkt 
vanaf dan in Duffel: het logistieke team, het sorteer- en prijs- 
atelier en de administratie worden in één gebouw samenge-
bracht. Voordien zaten zij verspreid over de filialen in Lier en 
Mortsel. In Lier en Mortsel blijven enkel de winkelteams over. 
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Na het vertrek van de werknemers die niet instaan voor 
de winkelwerking worden in de winkel van Mortsel enkele 
verbouwingswerken uitgevoerd: de uitbreiding van de winkel 
en parking, een vals plafond en een lichtkoepel. 

Opening in 2004 van de winkel in Duffel door Els Van Weert,
Staatssecretaris van Sociale Economie en Duurzame ontwikkeling.

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

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 2006 doet onze winkel in 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.
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In 2007 krijgt Opnieuw & Co de kans om een aanpalend gebouw 
te kopen in Mortsel en zo de winkel met 500 m² uit te breiden. 
Door de faling van de huurder moet er overhaast verbouwd en 
uitgebreid worden. Op 10 mei 2008 is de winkeluitbreiding een 
feit! 

Eind 2007 verlaat Opnieuw & Co noodgedwongen het karak-
teristieke pand in Lier. Het dak staat op instorten en het filiaal 
wordt onmiddellijk gesloten. Veiligheid voor alles. Een mensen-
leven is belangrijker. Er wordt een zoektocht gestart naar een 
nieuw pand.

In februari 2009 kwam toenmalig Vlaams Minister van Sociale 
Economie, Kathleen Van Brempt, langs met het goede nieuws 
dat de Vlaamse regering Opnieuw & Co had geselecteerd voor 
subsidies bij de uitvoering van een ambitieus ondernemings-

plan om de CO2-uitstoot van zijn werking drastisch te reduceren. 
Deze overheidssteun van 290 000 euro werd gespreid over twee 
jaar en geïnvesteerd in de twee vestigingen in Mortsel en Duffel. 
In Mortsel werden bijvoorbeeld zonnepanelen aangelegd over 
100m². 

In 2010 opende Opnieuw & Co een extra locatie in Mortsel 
voor de burelen en het centraal magazijn op de Vredebaan. 
Daardoor kon de winkelvestiging van Duffel gevoelig uitbreiden 
tot 1 500 m². Ook werd er in 2011 opnieuw een winkel geopend 
in Lier, zodat er op dat moment 3 winkels zijn. 

In april 2013 werd in Mortsel de nieuwe productiehal van 
1 300 m² plechtig ingehuldigd door Philippe Muyters, Vlaams 
Minister van werk.

Bezoek in 2009 van Kathleen Van Brempt, Vlaams Minister 
van Sociale Economie.

Inhuldiging van de nieuwe productiehal door Philippe Muyters,
Vlaams Minister van werk in 2013.



In 2014 ging een vierde winkel open in Kontich en een jaar later 
op 6 juni 2015 opende Opnieuw & Co zijn vijfde kringloopwinkel 
in Kessel (Nijlen).

Op 3 augustus 2016 werd de outletshop de Kilomeet geopend 
in Mortsel. Daar worden alle goederen die niet verkocht werden 
in onze kringwinkels per kg aangeboden. Meubelen worden 
per cm verkocht. Het is de 4de outletshop van de Kilomeet in 
Vlaanderen naast die in Diest, Aalst en Deurne.

12

In november 2016 opende een Eetcafé in de winkel van 
Opnieuw & Co in Mortsel. Sociale werkplaats Sense baatte het 
eetcafé uit, shoppers konden tijdens het winkelen dus genie-
ten van een lekker hapje. Na 1,5 jaar bleek de uitbating echter 
verlieslatend en kon er geen toekomstgerichte overeenkomst 
gesloten worden tussen Sense Mortsel en Opnieuw & Co. 
Daarom besliste Sense om in april 2019 het Eetcafé te sluiten.

In 2017 werd de winkel in Kontich 2 keer vergroot. De eerste 
keer kwam er een stuk van 45 m² bij waar kinderkleding en 
actiegoederen geplaatst werden. De tweede keer, in november 
2017, werd de winkel dubbel zo groot gemaakt, doordat er een 
nieuw deel van 460 m² bijkwam.

Twee weken later werd onze nieuwe textielsorteerlijn in onze 
productiehal op de Vredebaan ingehuldigd door Erik Broeckx, 
de burgemeester van Mortsel. De machine helpt de werknemers 
om textiel te sorteren zonder te veel belastende bewegingen te 
maken. Er gingen geen jobs verloren bij de ingebruikname van 
de sorteerlijn.

In 2019 bleven we groeien. Eind februari sloot de winkel in 
Lier nog zijn deuren omdat het huurcontract ten einde liep, 
maar twee maanden later ging er twee huizen verder op de 
Antwerpsesteenweg 391 een nieuwe winkel open. Een winkel 
die liefst 4 keer groter is dan de vorige, met een oppervlakte van 
1500 m² is het in navolging van Mortsel, Duffel en Nijlen een 
echte megastore. Meer plaats dus voor meubels en grote stuk-
ken. Bovendien worden er 10 extra mensen tewerkgesteld.

Opnieuw & Co is de voorbije 24 jaar enorm gegroeid. Ook het 
aantal kg ingezamelde goederen kent elk jaar een stijging. In 
het eerste jaar werd 191 ton ingezameld. In 2019 zamelde 

Opening op 3 augustus 2016 van de outletshop De Kilomeet 
door Erik Broeckx, burgemeester van de stad Mortsel en 
Eric Nauwelaerts, voorzitter Raad Van Bestuur Opnieuw & Co.
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Opening van de pop-up winkel in Lier: burgemeester 
Frank Boogaerts trakteert de aanwezigen op een moon-pop ijsje.

Opnieuw & Co bijna 8 000 ton in. Dat is bijna 42 keer meer dan 
in de beginperiode.

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 herbruikbaar- 
heid van goederen, telt Vlaanderen ondertussen meer dan 
145 kringloopwinkels. Een volledige dekking van het grond- 
gebied Vlaanderen is een feit. Sinds meerdere jaren kan elke 
inwoner van Vlaanderen dus een beroep doen op een kring-
loopcentrum in zijn buurt. 

Burgemeester Bart Seldeslachts opent het nieuwe winkeldeel 
in Kontich op een originele manier door een piñata stuk te slaan.
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Officiële inhuldiging van de nieuwe textielsorteerlijn door de burgemeester van Mortsel, Erik Broeckx.

Is Opnieuw & Co een overheidsinstelling?
Nee, Opnieuw & Co is een bedrijf dat voor een deel overheids-
subsidies 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. 2 van de 10 gemeenten waar 
Opnieuw & Co inzamelt, betalen een tonnagevergoeding voor 
het terug in omloop brengen van goederen die anders wegge-
gooid zouden worden. Per ingezamelde kilo bedraagt dit 
0,15 euro. 8 andere gemeenten betalen een vaste vergoeding 
van 2 euro per inwoner per jaar. 

Op de tweede plaats krijgt de sociale werkplaats subsidies 
voor de begeleiding en de tewerkstelling van maatwerkers. 

Deze subsidies drukken de kosten van een arbeidsintensief be-
drijf slechts gedeeltelijk. Het grootste deel van de noodzakelijke 
inkomsten moet uit winkelinkomsten komen.

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. Dat geld gaat 
naar de overheid. De lonen van Opnieuw & Co zijn bovendien 
onderhevig aan bedrijfsvoorheffing en RSZ. 

Onrechtstreeks helpen ook de OCMW’s Opnieuw & Co financieel 
door leefloners gratis bij ons tewerk te stellen in het statuut 
artikel zestig, een activeringstraject. 

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! 
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De raad van bestuur van Opnieuw & Co bestond in 2019 uit 
volgende leden: Eric Nauwelaerts, Jorn Verbeeck, Peter 
Nauwelaerts, Laurence Finé, Laurence Jacqmain, Nadine 
Rypens, Laurens Nauwelaerts en Dieter Rypens (vanaf 4/6/2019).

Het bestuur van Opnieuw & Co?

BESTUURSVERGADERINGEN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18 jan 11 jan 10 jan 15 jan 7 jan 6 jan 5 jan 10 jan 9 jan 8 jan

30 mrt 22 feb 7 feb 5 mrt 4 feb 3 feb 2 feb 7 feb 6 feb 5 feb

21 apr 5 apr 6 mrt 15 apr 1 apr 3 mrt 1 mrt 7 mrt 6 mrt 12 mrt

9 jun 2 mei 29 mrt 7 mei 6 mei 31 mrt 5 apr 10 apr 17 apr 2 apr

8 sep 7 jun 8 mei 5 jun 2 jun 5 mei 3 mei 2 mei 8 mei 7 mei

25 nov 5 sep 5 jun 30 jul 1 jul 2 jun 7 jun 13 jun 5 jun 4 jun

8 dec 12 okt 7 aug 3 sep 2 sep 7 jul 7 jul 11 jul 3 jul 2 jul

29 dec 9 nov 4 sep 1 okt 7 okt 1 sep 6 sep 5 sep 4 sept 3 sep

 23 nov 2 okt 5 nov 4 nov 13 okt 4 okt 3 okt 2 okt 1 okt

 13 dec 6 nov 7 dec 2 dec 10 nov 8 nov 7 nov 6 nov 5 nov

4 dec 8 dec 6 dec 12 dec 4 dec 3 dec

ALGEMENE VERGADERINGEN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9 jun 22 feb 5 jun 6 mei 2 jun 2 jun 7 jun 13 jun 5 jun 4 jun

 7 jun         

De bestuurders oefenen allen deze functie onbezoldigd uit. 
De algemene vergadering van Opnieuw & Co bestaat uit alle 
leden van de raad van bestuur, Viviane Gerits en de directeur 
Koen Goemans.

Het vergaderschema van de afgelopen jaren zag er als volgt uit:
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De directie van Opnieuw & Co, bestaande uit alle managers en 
de directeur, ontwerpt de strategie, de raad van bestuur toetst 
ze af en legt ze vast, de directie implementeert ze en de raad 
van bestuur tenslotte controleert de uitvoering ervan. In deze 
wisselwerking is er een belangrijke constructieve relatie tussen 
de directie en de raad van bestuur, waarbij de directie bij de 
raad terechtkan met haar overtuigingen en twijfels.

Het dagelijks bestuur bestond in 2019 uit 1 bestuurder, 
de commercieel manager, de logistiek manager, de marketing 
& communicatiemanager (tot 30/8/2019) de manager HR & 
Financiën, de adviseur expansie en techniek en de directeur. 
Het dagelijks bestuur komt minimaal 11x/jaar samen.

DAGELIJKS BESTUUR
2016 2017 2018 2019
19 jan 25 jan 30 jan 29 jan

9 feb 21 feb 27 feb 21 feb

15 mrt 28 mrt 27 mrt 26 mrt

29 mrt 25 apr 24 apr 30 apr

12 apr 30 mei 22 mei 28 mei

27 apr 26 jun 25 jun 25 jun

17 mei 30 aug 24 jul 27 aug

31 mei 26 sep 22 aug 24 sep

15 jun 24 okt 11 sept 22 okt

20 jul 21 nov 25 sept 26 nov

31 aug 21 dec 23 okt 16 dec

27 sep  27 nov

26 okt  21 dec

20 dec  

Eric Nauwelaerts - Eric is voorzitter 
van de raad van bestuur en woont in 
Duffel. Hij was directielid van Brico 
/ Brico Plan-It. Eric was daar o.a. 
winkeldirecteur, operations manager 
en expansie-manager. Door zijn 40 jaar 
ervaring kent hij het leiden en begelei-
den van winkelteams door en door. 

Jorn Verbeeck - Jorn woont in 
Kontich en was tot voor kort directeur 
van de Dienst Milieu en Klimaat van 
de Stad Gent. Vandaag werkt hij bij 
sectorfederatie Agoria, als expert 
inzake circulaire economie. Hij kent 
alles van afvalstoffen en hij is specia-
list met betrekking tot transitie en de 
levenscyclus van materialen. Hij is ook 
lid van de Club of Rome.

Peter Nauwelaerts - Peter woont 
in Lier en is directielid bij Reynaers 
Aluminium in Duffel. Hij oefent daar 
de functie uit van Vice President COO. 
Hij combineert dit met de functie van 
managing director van de Alural 
Group. Hij is ook voorzitter van de 
bestuursraad van vzw Jeugdzorg 
Ter Elst in Duffel. Peter heeft een brede 
algemene managementervaring 
met specifieke interesses voor HR en 
Operations. 
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Laurence Finé - Laurence woont 
in Mortsel en is consultant in pro-
curement en media. Ze is eveneens 
oprichtster en auteur van de blog 
gezondedrukte.be en het boek Wat 
eten we vanavond. Laurence is de 
financieel expert bij uitstek in de raad 
van bestuur van Opnieuw & Co.

Dieter Rypens - Sinds juni 2019 
neemt Dieter deel aan de raad van 
bestuur. Dieter woont in Deurne en is 
lid van de directie van CAW Antwerpen. 
Als zakelijk directeur heeft hij ervaring 
in het besturen van een grote social 
profit organisatie.

Laurence Jacqmain - Laurence 
woont in Berchem. Als jurist brengt 
ze juridische kennis in de raad van 
bestuur van Opnieuw & Co. Ze was 
10 jaar advocate gespecialiseerd in 
handelsrecht en werkt nu al enkele 
jaren als General Counsel bij Alcopa in 
Kontich. 

•  Goele Custers’ mandaat als waarnemend bestuurder liep 
in 2019 ten einde.

Nadine Rypens - Nadine woont in 
Wilrijk en is Manager Werk van de stad 
Antwerpen. De Stad Antwerpen streeft 
naar een meer geïntegreerd arbeids-
marktbeleid en heeft daarom de afde-
lingen Werkervaring en Werkhaven, 
Activering en Werk en Sociale Econo-
mie gebundeld in een nieuwe pijler 
Werk. Haar ervaring en insteek mbt 
sociale tewerkstelling en de inzet-
baarheid van deze medewerkers, die 
een afstand hebben tot de reguliere 
arbeidsmarkt, maken haar tot een 
goede aanvulling in het team van 
bestuurders. 

Laurens Nauwelaerts - Laurens 
woont in Duffel en is Category 
Manager bij Reynaers Aluminium. 
In deze functie is hij met zijn team 
verantwoordelijk voor de sourcing van 
Accessories, Building Automation en 
Fireproof materials. 
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Social auditing is een 
methode die ontwikkeld 
werd door de New Economics 
Foundation in Londen en die 
door Hefboom vzw in Vlaan-
deren 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. Daarbij 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 sociaal-ethische gezondheid van een 
bedrijf.

De evaluatie gebeurt systematisch op basis van dialoog, kwalita-
tieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren en benchmarks1.

Waarom doet Opnieuw & Co een 
social audit?
Zoals al bleek uit de inleiding is het behalen van fantastische 
financiële rendementen niet de hoofddoelstelling van 
Opnieuw & Co. Het kringloopcentrum heeft een uitzonderlijke 
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. 

Opnieuw & Co was één van de organisaties die werd geselec-
teerd 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?”.

2 Het social auditproces

Wat is een social audit? 

—
1 Een benchmark is een vergelijkbaar cijfer uit een representatief onderzoek 
waaraan een bedrijf haar eigen situatie kan meten.

Tot hiertoe verschenen er 17 sociaal auditrapporten. 
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In deze eerste social auditcyclus werd een proces gestart met de 
medewerkers, waar de missie van Opnieuw & Co werd getoetst 
en vertaald in zes concrete doelstellingen. Daarnaast werden 
de 8 mensen die op dat moment bij Opnieuw & Co werkten via 
een anonieme enquête om hun mening gevraagd over diverse 
aspecten van het bedrijfsbeleid. 

Het volgende rapport bracht verslag uit van de jaren 1998-1999 
 en bevatte een planning voor 2000-2002. Per doelstelling 
werden de prestaties geëvalueerd en werd een nieuwe planning 
opgemaakt. Via 2 dialoogsessies werd een gesprek gevoerd met 
de medewerkers over wat ze belangrijk vonden om zich goed te 
voelen bij Opnieuw & Co.

Het derde rapport bevatte een evaluatie van 2000, 2001 en 2002. 
Het rapport van de jaren 2003-2004 bevatte de resultaten van 
een klantenbevraging die gehouden werd in onze twee winkels 
van Lier en Mortsel. Ook de medewerkersbevraging werd 
opnieuw georganiseerd. De 3 sociaal auditrapporten voor de 
periode 2003-2004, 2005-2006 en 2007-2008 werden op dezelfde 
manier opgemaakt als de voorgaande. Vanaf 2009 wordt het 
sociaal auditrapport jaarlijks opgemaakt.

—
* In 2017 werd een checklist voor de winkelwerking opgemaakt, vanaf 2018 werd die 
geïntroduceerd om de kwaliteit van de dagelijkse werking op te volgen. Alle winkels 
worden nu wekelijks gecontroleerd op o.m. klantvriendelijkheid en of alles operatio-
neel goed loopt. Dat zorgt voor een meer constante opvolging in vergelijking met de 
tweejaarlijkse doorlichting door Multi-Value. Zie p. 52

Sociaal audit 
rapporten

Bevraging 
medewerkers

Bevraging 
klanten

Mystery 
shopper

1995-1997  1997 - Hefboom 1997 - Hefboom

1998-1999  1999 - Opnieuw & Co  1999 - Studente (eindwerk: bevraging 
verschillende kringwinkels)

2000-2002

2003-2004  2003 - Hefboom  2004 - Opnieuw & Co (winkels Mortsel en Lier)

2005-2006  2005 - Hefboom  jan. 2005 - Opnieuw & Co (winkel Duffel)
dec. 2005 - Opnieuw & Co

2007-2008  2007 - Hefboom  2008 - Opnieuw & Co (beperkte bevraging 
naar wijze verplaatsing)(winkel Duffel)

2009  Opnieuw & Co 2009 - MARK

2010

2011  Opnieuw & Co (enkel medewer-
kers bevraagd, leidinggevenden 
reeds bevraagd door Idewe)

2012  Multi-Value

2013  Opnieuw & Co Opnieuw & Co

2014 Multi-Value

2015  Opnieuw & Co  Opnieuw & Co

2016 Opnieuw & Co (resultaten bevraging 2015) Multi-Value

2017  Opnieuw & Co Checklist winkelwerking

2018* Checklist winkelwerking

2019  Opnieuw & Co Checklist winkelwerking



20

Eén van de belangrijkste maatschappelijke doelstellingen 
van Opnieuw & Co is het verminderen van de afvalberg. Op een 
bescheiden manier, door producthergebruik, probeert 
Opnieuw & Co zijn bijdrage te leveren aan een beter milieu. 
Om te kunnen bepalen hoeveel goederen Opnieuw & Co in 2019 
van de afvalberg redde en welk deel van de niet-verkoopbare 
goederen werd gerecycleerd, (metaal, non-ferro, papier…) 
kijken we na hoeveel goederen in hergebruik worden genomen. 

We overlopen eerst hoeveel goederen Opnieuw & Co inzamelde 
en geven daarna meer informatie over welk deel van de ingeza-
melde goederen werkelijk terug in omloop gebracht werd. 

Inzameling van herbruikbare goederen

De hoeveelheid ingezamelde goederen bepaalt Opnieuw & Co 
door het systeem van gemiddelde gewichten dat werd uit- 
gewerkt in samenwerking met OVAM, de gemeenten en 
HERW!N (het overkoepelende collectief van sociale en circulaire 
ondernemers). Het systeem is dus door OVAM erkend en wordt 
globaal in heel de sector gebruikt. 

Het registratiesysteem ECLIPS wordt hiervoor gebruikt. Het 
laat toe de goederenstroom te registreren van inzameling tot 
verkoop.

In elke productgroep wordt per ingezameld soort goed een vast 
gemiddeld gewicht bepaald. Dit gewicht wordt vermenigvuldigd 
met het aantal ingezamelde goederen. Wanneer een gever dan 
bijvoorbeeld zes stoelen komt brengen, wordt in ECLIPS zes keer 
het standaardgewicht van een stoel geteld. Het softwaresysteem 

ECLIPS wordt sinds 2013 door de hele kringloopsector gebruikt 
en is van toepassing op alle ingezamelde goederen. Een uitge-
breide rapportagemodule laat toe om heel wat informatie uit 
het systeem te genereren. 

Om het hergebruik te bepalen, maakt Opnieuw & Co gebruik van 
de massabalansmethode. Dat houdt in dat we de goederen die 
niet geschikt zijn voor verkoop en die bij het afval terechtkomen, 
wegen. Die kilo’s worden dan afgetrokken van het gewicht van 
de ingestroomde goederen dat werd bepaald door ECLIPS.

3  Doelstelling 1 - Verminderen 
van de afvalberg

Inzameling van herbruikbare goederen.
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Opnieuw & Co is er trots op dat de constante groei van de 
inzameling ook in 2019 bevestigd werd.

In 2019 werd in totaal 7 920 ton herbruikbare goederen inge-
zameld. Deze goederen werden ingezameld via verschillende ka-
nalen: de gratis ophaaldienst en betalende inboedelservice van 
Opnieuw & Co, de containerparken van de 10 samenwerkende 
gemeenten, de inwoners die zelf hun goederen naar één van 
onze 5 winkels of het centraal magazijn brengen, de kleding- 
containers en het huis-aan-huis ophalen van textiel. 

Uit de grafiek hierboven kunnen we de groei in goedereninza-
meling door de jaren heen in stijgende lijn waarnemen. In 2019 
kenden we opnieuw een stijging van 20 % t.o.v. het voorgaande 
jaar, het aantal ingezamelde kilo’s steeg in 2019 met 1303 ton.

De stijging is vooral te danken aan volgende inzamelkanalen:
•  Het brengen van goederen naar de inzamelpunten in onze 

5 winkels en het centraal magazijn Vredebaan in Mortsel. 
We noteren hier een stijging van 29 %.
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•  Het ophalen van goederen via onze inboedelservice is 
met 72 % gestegen.

•  Een derde belangrijke stijging is gerealiseerd bij de inzame- 
lingen via de ophalingen aan huis. Hier zien we een stijging 
van 35 %. 

•  Bij de straatcontainers is er een stijging van 15 %.

Sinds het prille begin in 1995 tot eind 2019 vermeerderde de 
hoeveelheid ingezamelde goederen van 191 ton naar 7 920 ton. 
Er werd dus bijna 42 keer meer ingezameld dan tijdens 
het eerste jaar. 

Kringloopwinkels leveren een veel grotere bijdrage aan het 
milieu en sparen meer energie uit dan vaak gedacht. Het 
inzamelen van één ton goederen levert een besparing op van 
eveneens één ton CO2-emissie.

Milieu-expert René van Gijswijk van TNO (Nederlandse Organisa-
tie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek): 
“Van alle goederen die de kringloopwinkels inzamelen, wordt 
ongeveer de helft verkocht en nog eens dertig procent gerecy-
cleerd. Slechts twintig procent gaat naar de afvalverbranding. 
De kringloopwinkels zorgen ervoor dat de levensduur van 
goederen met minstens de helft wordt verlengd. Behalve minder 
verbranding en dus CO2-uitstoot is ook minder productie van 
nieuwe goederen nodig. Die gegevens liggen ten grondslag 
aan onze becijferingen. De mooie prestaties van de kringloop- 
bedrijven zijn nu inzichtelijk.” Uit Science Guide, 10 juli 2008, 
titel artikel ‘kringloop goed voor klimaat’.
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Onderstaande tabel geeft weer hoeveel kilogram Opnieuw & Co per gemeente per inwoner per jaar inzamelt. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Boechout 10,86 12,96 14,95 16,34 17,46 18,86 23,48 22,46

Duffel 17,48 26,24 24,27 30,26 34,93 34,49 39,82 55,68

Edegem 10,98 13,24 16,80 18,19 20,66 21,86 23,96 23,67

Hove 11,56 13,94 16,53 18,43 25,12 23,23 28,24 32,55

Kontich 13,60 14,12 20,37 22,33 24,56 27,04 33,04 33,36

Lier 13,84 15,84 18,78 21,85 22,76 29,27 25,43 35,17

Lint 9,21 11,20 13,37 15,43 22,45 25,74 26,98 28,34

Mortsel 18,25 21,26 24,59 27,69 32,51 36,46 39,54 42,94

Nijlen 8,71 9,18 10,48 18,65 28,90 32,68 40,06 57,12

Ranst 5,54 5,64 6,77 7,75 9,09 10,62 12,63 13,64

Gemiddelde in onze 
10 gemeenten (kg/inw) 12,67 14,72 16,69 19,69 23,84 27,03 29,79 35,75

Gemiddelde incl. kg 
buiten ons ophaalgebied 13,23 15,74 17,37 23,44 28,18 31,36 34,17 40,63

8 gemeenten lieten in 2019 een stijging noteren. 

2 gemeenten kenden in 2019 een daling: Boechout en Edegem. 
Het aantal brengers naar het geefpunt in Kontich daalde met 
18 %, het aantal brengers naar het geefpunt in Lier steeg met 
59 %. De stijging van het aantal brengers in Lier heeft te maken 
met de opening van onze nieuwe pop up-winkel. 

Als men het aantal ingezamelde kg per inwoner berekent, is 
Nijlen de koploper met 57,12 kg per inwoner, gevolgd door 
Duffel met 55,68 kg per inwoner. Op de 3de plaats volgt Mortsel 
met 42,94 kg per inwoner.

Volgens de gegevens van HERW!N van 2018 blijkt dat de 
gemiddelde inzameling per inwoner 12,73 kg is. In 2019 
is dat voor Opnieuw & Co 40,63 kg/inw.
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Een ophaling op afspraak.

Ophalingen
Opnieuw & Co engageert zich om binnen de 2 werkdagen 
goederen op afspraak op te halen. Door de enorme vraag naar 
ophalingen en het tekort aan personeel in 2016, hebben we dit 
engagement in het jaar 2016 vanaf 7 september niet kunnen 
waarmaken. In 2016 slaagden we er maar voor 53 % van de 
ophalingen in om ze binnen de 2 dagen door te laten gaan. 
Sinds 17/2/2017 halen we in de meeste gevallen terug binnen 
de 2 dagen op en zitten we weer op 71 %. In 2018 zijn we er 
opnieuw in geslaagd om 100 % van onze ophalingen binnen de 
2 werkdagen uit te voeren. Dit werd mogelijk door de uitbreiding 
van ons wagenpark en extra medewerkers in het statuut art. 60 
tewerk te stellen vanuit OCMW Antwerpen. Door de piek in aan-
vragen zijn we er in het 4de kwartaal van 2019 niet in geslaagd 
om alle ophalingen uit te voeren binnen de 2 werkdagen. 

Bij de inzamelkanalen merken we duidelijk een verandering in 
de wijze waarop ingezameld wordt. Het brengen van goederen 
is met 29 % gestegen. De inzameling via kledingcontainers 
(straatcontainers) is gestegen met 15 % en de textielcontainers 
op het containerpark noteren een stijging van 11 %. Bij de 
ophalingen op afspraak zien we een daling van 6 % in 2019 
tegenover een stijging van 20 % in 2018.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 dagen 93 % 97 % 99 % 99 % 53 % 71 % 100 % 82 %

3 dagen 7 % 3 % 1 % 1 % 10 % 10 % 0 % 13 %

4 dagen 0 % 0 % 0 % 0 % 15 % 2 % 0 % 5 %

5 dagen 0 % 0 % 0 % 0 % 22 % 17 % 0 % 0 %

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ophalingen 8 557 9 467 9 325 9 215 10 615 10 315

leveringen 1 455 1 817 1 930 2 089 2 264 2 707

Overzicht aantal ophalingen/leveringen per jaar

Het aantal ophalingen is lichtjes gedaald en de leveringen zijn 
flink gestegen in 2019. 
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In 2010 zijn we in Nijlen gestart met 4 maal per jaar huis-aan- 
huis-ophalingen van textiel te organiseren. Sinds 2013 bieden 
we deze service ook aan in Mortsel. Vanaf 2015 halen we ook 
in Boechout 4 maal per jaar textiel op. In 2016 zijn we ook in 
Kontich gestart met het huis-aan-huis ophalen van textiel en dit 
eveneens 4 maal per jaar. In 2018 kwam ook Lint erbij door er 
4 maal per jaar huis-aan-huis textiel op te halen. Ons contract 
met de intercommunale IVAREM voor het huis-aan-huis ophalen 

Huis-aan-huis textielophaling.

Aantal brengers (personen) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Duffel 13 121 11 628 13 561 14 648 17 415 17 415 12 420 10 752

Mortsel (winkel + magazijn) 10 718 14 748 16 246 16 241 23 110 23 110 25 093 26 484

Lier 5 980 8 409 9 420 8 448 10 897 10 897 8 832 14 051

Kontich - 5 634 6 643 11 322 6 061 6 061 11 126 9 144

Nijlen - - 4 865 10 759 11 969 11 969 15 259 18 302

Er werd 29 % meer gebracht naar onze winkels.

van textiel in Duffel en Lier is niet meer verlengd sinds 2018. 
IVAREM werkte vanaf dan met een openbare aanbesteding voor 
het inzamelen van textiel. Deze maakte het onmogelijk voor 
Opnieuw & Co om te concurreren met de privésector. Een zeer 
spijtige evolutie, ten koste van lokaal hergebruik en lokale 
tewerkstelling.

Sinds juli 2019 halen we 4x per jaar huis-aan-huis textiel op in Hove.



25

De doelstelling die OVAM vooropstelt tegen 2022 is 7 kg 
hergebruik per inwoner per jaar te realiseren.

In 2019 hebben reeds 9 gemeenten een hergebruik van meer 
dan 10 kg per inwoner. Enkel de gemeente Ranst is hier nog niet 
in geslaagd.

Herbruikbare en recycleerbare goederen

2019
Ingezamelde
kg/inwoner

Hergebruik
kg/inwoner

Boechout 22,46 11,00

Duffel 55,68 27,30

Edegem 23,67 11,60

Hove 32,25 15,80

Kontich 33,36 16,30

Lier 35,17 17,20

Lint 28,34 13,90

Mortsel 42,94 21,01

Nijlen 57,12 28,00

Ranst 13,64 6,71

Gemiddelde in onze 
10 gemeenten (kg/inw) 35,75 17,51

Gemiddelde incl. kg 
buiten ons verzor- 
gingsgebied

40,63 20,07

Hergebruik
Inzamelen van goederen is één ding. De goederen moeten ook 
terug in omloop gebracht worden om de afvalberg daadwerke-
lijk te verkleinen. 

Alle goederen die binnenkomen worden onmiddellijk aan 
een eerste selectie onderworpen. Duidelijk niet-verkoopbare 
goederen belanden bij de recyclage. Onder “duidelijk niet-ver-
koopbaar” wordt verstaan: goederen die erg vuil zijn, goederen 
die stuk of erg onvolledig zijn en goederen die wij van rechtswe-
ge niet mogen verkopen.

Alle afval wordt zorgvuldig gesorteerd en elke afvalfractie wordt 
naar een specifieke verwerker afgevoerd. Sommige goederen 
geraken niet verkocht en komen terecht bij de desbetreffende 
afvalfracties.

We onderscheiden volgende restfracties:
•  restafval
•  hout
•  steenpuin (o.a. porselein)
•  papier en karton
•  metaal
•  lompen
•  AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten)
•  harde gemengde plastiek 
•  kurk, kaarsen, TL-lampen
•  CD / DVD (dit sinds 2017)
•  glas

Hergebruikpercentage: Volgens de gegevens van Herwin 
van 2018 is dat 43 % voor de sector. Voor Opnieuw & Co is 
dit in 2019 49 %.
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2016 2017 2018 2019

Aantal kg % Aantal kg % Aantal kg % Aantal kg %

Totaal restfracties 2 961 719 54,54 % 3 398 508 56,00 % 3 769 697 57,00 % 4 037 117         51,00 % 

Uitstroom naar winkel 2 468 927 45,46 % 2 632 183 44,00 % 2 847 479 43,00 % 3 883 881       49,00 % 

Totale instroom 5 430 646 100 % 6 030 691 100 % 6 617 176 100 % 7 920 998 100 %

2016 2017 2018 2019

Restfracties Aantal kg % Aantal kg % Aantal kg % Aantal kg %

Restafval 621 686 20,99 % 710 490  20,90 % 757 932 20,10 % 1 082 677      26,80 %

Hout 916 376 30,94 % 993 770 29,20 % 1 225 270 32,50 % 1 285 960       31,90 % 

Steenpuin 105 003 3,55 % 116 920 3,40 % 102 830 2,70 % 103 920          2,60 % 

Papier en karton 291 860 9,85 % 341 420 10,00 % 394 720 10,50 % 452 326          11,20 % 

Metaal 248 159 8,38 % 265 415 7,80 % 295 486 7,80 % 267 301           6,60 % 

Plastiek 88 190 2,98 % 94 610 2,80 % 113 480 3,00 % 110 860            2,70 % 

Lompen 378 344 12,77 % 562 950 16,60 % 520 608 13,80 % 341 116              8,40 % 

AEEA 296 150 10,00 % 300 479 8,80 % 319 757 8,50 % 349 884           8,70 % 

Glas - - - - 14 978 0,40 % 13 068             0,30 %

Kleine fracties: kurk, 
kaarsen, TL-lampen

15 951 0,54 % 12 454 0,50 % 24 636 0,70 % 30 005           0,80 % 

Totale instroom 2 961 719 100 % 3 398 508 100 % 3 769 697 100 % 4 037 117           100 %

Van de restfracties gaat 73,20 % naar de recyclagehandel, 
26,80 % is restafval.

Restafval wordt verwerkt door Suez, deze fractie wordt verbrand 
met energierecuperatie.
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Sinds 2013 wordt plastiek apart gehouden voor recyclage.

De inboedelservice van Opnieuw & Co is een groot succes en wordt 
zeer gewaardeerd door de gebruikers.

We bieden 2 betalende services aan: 
•  inboedelservice
•  extra service

Inboedelservice is het volledig leeghalen van huizen of 
appartementen.

Inboedels Extra 
service

2010 54 57

2011 64 39

2012 44 66

2013 61 80

2014 75 73

2015 72 158

2016 136 119

2017 99 121

2018 154 136

2019 230 127

Na een telefonische afspraak 
komt een verantwoordelijke 
ter plaatse om een inventaris 
van de inboedel op te maken, 
in te schatten hoeveel werk-
uren, personeel en materieel 
er nodig zijn. Op basis daarvan 
wordt een offerte opgemaakt 
met een volledig overzicht 
van de kosten; werkuren, huur 
ladderlift…

Extra service is een kleine 
service die we aanbieden om 
bv. een kast, TV, doos… van 
een verdieping via trap of lift 
naar beneden te halen of te 
leveren.

In 2019 hebben we in totaal 357 maal onze betalende service 
aangeboden, waarvan 230 inboedels en 127 extra services. 

Het afvalreductie-effect 
Bijna de helft van de hoeveelheid ingezamelde goederen wordt 
in hergebruik genomen. Deze goederen worden in de kringloop-
winkels verkocht en krijgen zo bij de klanten een tweede leven. 

Inboedelservice & extra service
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De overgebleven niet-verkochte goederen worden gerecycleerd 
of – als het echt niet anders kan – verbrand. Het afvalreductie- 
effect is de hoeveelheid verkochte en gerecycleerde goederen 
die Opnieuw & Co van de afvalberg redt en terug in omloop 
brengt.

Opnieuw & Co zorgde er in 2019 voor dat 3 883 ton goederen in 
hergebruik werden gebracht (verkocht in de winkel).

Als we de cijfers van de inzameling en verwerking in verhouding 
tot de cijfers van de ingezamelde kg per inwoner berekenen, 
krijgen we het afvalreductie-effect voor Opnieuw & Co. 

De plaats waar goederen kunnen binnengebracht worden aan het 
centraal magazijn in Mortsel werd in 2019 vernieuwd.

Het afvalreductie-effect voor Opnieuw & Co van 2019: 
19,91 kg/inwoner werd hergebruikt; 
15,15 kg/inwoner werd gerecycleerd;

=  30,06 kg/inwoner werd terug in omloop gebracht 
(van de 40,63 ingezamelde kg/inwoner

Volgens de gegevens van Herwin van 2018 werd in 
Vlaanderen 5,4 kg/inwoner hergebruikt. 
Voor Opnieuw & Co is dit 20,07 kg/inwoner in 2019.

Hergebruik kg/inwoner
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Behalve meubelen en fietsen, komen alle andere binnenge-
brachte goederen bij de productieafdeling terecht. De goederen 
worden in de productiehal in de volgende categorieën verdeeld:
•  textiel
•  elektro
•  brocante
•  huisraad
•  seizoensgoederen

•  sport en spel
•  multimedia
•  boeken
•  doe-het-zelf

Overzicht geprijsde goederen 
uitgedrukt in bakken 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kleding 15 199 16 063 21 253 22 471 29 092 31 945 35 107 41 053 46 214

Huisraad 17 609 20 228 21 531 23 051 27 999 35 526 48 468 44 799 50 851

Boeken 5 979 6 105 5 389 6 512 9 434 9 647 10 426 12 963 12 741

Multimedia 1 585 986 1 085 1 503 1 816 1 550 1 857 2 529 2 804

Sport en spel 6 183 5 948 5 675 6 263 8 217 8 684 9 509 9 718 13 130

Doe-het-zelf 2 935 3 800 4 708 5 936 6 355 6 847 12 074 7 675 6 458

Bij productie worden alle goederen beoordeeld op verkoop-
baarheid en gesorteerd in verschillende categorieën en 
prijsklassen. De verkoopbare goederen worden geprijsd en in 
bakken klaargezet om naar onze winkels te versturen. De sterk 
doorgedreven selectie van de goederen is noodzakelijk om aan 
de wensen van onze klanten te voldoen en kwaliteit te 
waarborgen.

Sommige afdelingen kunnen te maken hebben met trends, 
waardoor het kan zijn dat de instroom niet evenredig is met 

de uitstroom. Bij de boekenafdeling is er geen vraag meer naar 
encyclopedieën. Bij de multimedia zijn dat de video’s. Deze 
goederen worden op aanvraag naar de winkels verstuurd.

Koelkasten met CFK’s gaan systematisch naar Recupel. Evenals 
toestellen met een beeldscherm. Om milieuredenen worden ze 
niet aangeboden in onze winkels.

Prijzen van goederen
De productie is onderverdeeld in verschillende afdelingen waar 
geprijsd wordt. Voor het prijzen van de goederen werken we 
met prijsboeken waarin richtlijnen worden gegeven over hoe de 
goederen geprijsd moeten worden. De verschillende prijsboe-
ken zijn met plaatjes visueel ingericht zodat alle medewerkers 
eenvoudig aan de slag kunnen, ook wanneer ze de Nederlandse 
taal niet goed beheersen. Zo wordt de taalbarrière overbrugd. 
De prijsboeken zorgen ervoor dat medewerkers reeds na een 
paar instructies zelfstandig kunnen werken. Indien er nieuwe 

Verwerking van ingezamelde goederen
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soorten goederen binnenkomen worden die ook opgenomen in 
de prijsboeken.

Overzicht prijsboeken: sport en spel, huisraad, textiel, multi- 
media, elektro, doe-het-zelf en thema- of seizoensgoederen.

De prijsboeken geven de medewerker een richtlijn om te prijzen, 
een exacte prijs kan men in een prijsboek onmogelijk aangeven. 
In eerste instantie let men op het materiaal en de grootte van 
het product. Een trui voor een volwassen man zal bijvoorbeeld 
duurder zijn dan een babytruitje. Daarnaast let men op merk- 
labels, kwaliteit en bijzonderheid. Bijzondere, retro of brocante 
goederen worden op een aparte afdeling geprijsd. Retrogoede-
ren worden twee keer per jaar aangeboden op de Dag van de 
Kringwinkel en op de Retrodag.

Er werd digitaal een algemeen prijsregister opgemaakt. Daarin 
staan meer dan 1 000 artikelen met hun verkoopprijs over de 
jaren heen. Dat prijsregister wordt op regelmatige basis aange-
vuld en gewijzigd naargelang de waarde van de goederen in de 
reguliere winkels. 

Het prijzen van textiel.

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

In 2019 is de prijs van de boeken verhoogd door de invoering 
van een digitaal prijssysteem. De ISBN-code van de boeken 
wordt gescand en er wordt een vergelijking gemaakt van de 
nieuwprijs en de prijzen van verschillende tweedehands 
boekenwinkels. Opnieuw & Co rekent een vast percentage van 
15 % van de nieuwprijs als verkoopprijs.

Elektro
Goederen met een stekker worden aan verschillende tests
onderworpen:
•  visuele controle
•  controle van de elektrische veiligheid 

(meten van aarding en kortsluiting)
•  functietesten

Er worden hergebruikcriteria toegepast waaraan gebruikte 
elektrische en elektronische apparatuur moeten voldoen om als 
tweedehands product op de markt gebracht te kunnen worden, 
de code van goede praktijk inzake hergebruik van (A)EEA.
Opnieuw & Co geeft 12 maanden garantie op geteste elektrische 
toestellen. 
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Textielverwerking
Textiel is de productgroep die in het grootste volume binnenkomt.

Hergebruikcijfer elektro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stuks opgehaald 21 847 25 808 29 777 40 458 49 688 62 613 75 242 83 597 102 480

Stuks verkocht 4 518 5 790 14 669 18 928 19 608 26 684 26 414 31 026 37 518

Hergebruikcijfer 21 % 22 % 49 % 47 % 39 % 42 % 35 % 37 % 37 %

Inzamelkanalen textiel 2017 2018 2019

Aantal kg % Aantal kg % Aantal kg %

Huis- aan-huis 44 451 6 % 36 036 4 % 48 502 4 %

Brengen 438 440 57 % 534 433 59 % 656 326 61 %

Op afroep 44 951 6 % 39 799 4 % 42 365 4 %

Straatcontainers 85 688 11 % 118 085 13 % 135 834 13 %

Textielcontainers containerparken 151 577 20 % 180 842 20 % 192 719 18 %

Totale instroom 765 107 100 % 909 195 100 % 1 083 251 100 %

Verwerking textiel 2017 2018 2019
Aantal kg % Aantal kg % Aantal kg %

Naar winkels 196 092 26 % 376 930 42 % 597 566 55 %

Lompen 310 541 41 % 520 608 57 % 341 116 31 %

Restafval 6 065 1 % 11 657 1 % 144 569 13 %

Original* 252 409 33 % 0 0 % 0 0 %

Instroom textiel 765 107 100 % 909 195 100 % 1 083 251 100 %

Via 5 verschillende kanalen wordt textiel ingezameld. De tabel geeft een overzicht van de cijfers en percentages per inzamelkanaal.

De instroom van textiel bij Opnieuw & Co is opnieuw gestegen van 909 195 kg in 2018 naar 1 083 251 kg in 2019.

—
*  Original is textiel dat niet werd gesorteerd, het bevat nog alle fracties en werd zo verkocht.
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Textiel is de productgroep die in het grootste volume binnen-
komt bij Opnieuw & Co. Om de jaarlijkse stijging aan textiel te 
kunnen blijven verwerken, heeft Opnieuw & Co in 2017 geïnves-
teerd in een textielsorteermachine. Na een jaar voorbereiden 
is er in september 2017 een gloednieuw systeem aan de 
productiehal toegevoegd. Een sorteermachine waarmee niet 
alleen ergonomisch verantwoord gewerkt wordt, maar waar-
mee ook nog eens meer textiel per m² verwerkt kan worden. 
Door de textielsorteermachine slaagt Opnieuw & Co er in alle 
textiel te verwerken en in de 5 winkels te koop aan te bieden. 
Tegelijkertijd krijgen de medewerkers de kans om ervaring op te 
doen met bandwerk. 

Deze investeringen zorgen er dus ook voor dat de medewerkers 
ervaringen opdoen die bijdragen aan de doorstroom naar het 
klassieke werkcircuit.

Een medewerker sorteert textiel met de nieuwe sorteermachine.

Verwerking textiel in kg original kg lompen kg naar winkels
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In 2019 werd alle textiel gesorteerd. Alle verkoopbare textiel is 
naar de winkels vertrokken.

De ingezamelde kleding wordt na grondige controle voorzien 
van anti-diefstaltoppen. Het verkoopbare textiel wordt aan onze 
klanten aangeboden in onze winkels in Duffel, Mortsel, Lier, 
Kontich en Kessel (Nijlen). In 2019 werd het niet–verkoopbare 
textiel opgekocht door Launch Fashion en Limbotex.

Samenwerking

Opnieuw & Co werkt met heel wat organisaties samen. Met 
Kringwinkel WEB vzw werken we samen voor PC’s en laptops. 
Kurk komt terecht bij Monnikenheide vzw en wordt verwerkt 
in isolatie. De sociale werkplaats Vlaspit vzw maakt van oude 
kaarsen nieuwe. 
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Samenwerking 2016 2017 2018 2019
PC’s en laptops van Kringwinkel WEB vzw 43 51 30 30

Gastoestellen gaan naar Kringwinkel Antwerpen vzw 2 774 kg (76) 1 131 kg (31) 0 kg (0) 0 kg (0)

Kurk gaat naar Monnikenheide vzw 970 kg 1000 kg 1 730 kg 2 600 kg

Kaarsen gaan naar Vlaspit vzw 5 979 kg 6 570 kg 8 090 kg 6 000 kg

Tweedehands toestellen op gas hebben een hoog risico 
(ontploffingsgevaar) en moeten door een bevoegd persoon met 
het juiste diploma nagekeken zijn vooraleer ze verkocht zouden 
kunnen worden. Tot 2017 gingen gastoestellen naar Kringwinkel 
Antwerpen, maar deze samenwerking werd stopgezet. 

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

Ongeveer 18 % van de goederen wordt ingezameld door de 
ophaaldienst. De leveranciers van goederen via ophaling zijn 
bijgevolg cruciale maatschappelijke aandeelhouders voor 
Opnieuw & Co. In 2000 besliste Opnieuw & Co om de mening 
van deze leveranciers van goederen permanent te inventarise-
ren en te analyseren. Sindsdien geven de ophaalmedewerkers 
bij elke ophaling een evaluatieformulier met een voorgefran-
keerde 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. 
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Enquête- 
formulieren 
uitgedeeld

Enquête- 
formulieren 

teruggestuurd
% respons

2011 7 066 1 280 18

2012 7 404 1 195 16

2013 7 589 1 139 15

2014 8 435 1 650 20

2015 9 296 1 559 17

2016 11 341 2 774 24

2017 11 301 1 561 14

2018 13 055 1 759 13

2019 13 379 1 753 13

Vragen evaluatieformulier
Vraag 1 Ik heb het telefoonnummer van Opnieuw & Co gemakkelijk gevonden.

Vraag 2 Opnieuw & Co was telefonisch gemakkelijk te bereiken.

Vraag 3 De vragen die wij stelden en de informatie die u kreeg aan de telefoon was duidelijk.

Vraag 4 Aan de telefoon was men vriendelijk.

Vraag 5 Het tijdstip voor de ophaling was gemakkelijk af te spreken.

Vraag 6 Het telefoongesprek verliep efficiënt en vlot.

Vraag 7 De termijn tussen uw telefoontje en de ophaling van Opnieuw & Co duurde niet lang.

Vraag 8 De ophaalploeg was vriendelijk en beleefd.

Vraag 9 Ik ben tevreden over het opladen, er werd geen hinder veroorzaakt.

Vraag 10 Als Opnieuw & Co iets niet heeft meegenomen, was de uitleg daarover duidelijk.

Vraag 11 Ik heb vroeger al goederen laten ophalen door Opnieuw & Co.

Vraag 12 In de toekomst ga ik nog goederen laten ophalen door 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. 

De vragenlijst is sinds 2000 volledig identiek gebleven. 

In de grafiek “Tevredenheid ophaalservice” duiden we voor 
elk van de eerste tien stellingen het percentage van de terugge-
stuurde formulieren aan waarop “volledig akkoord” en 
“akkoord” werd aangekruist. Hoe hoger het percentage, hoe 
beter het resultaat.
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Opnieuw & Co behaalt steeds erg hoge scores op het vlak van tevredenheid over de ophalingen.
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Positief
•  Zeer vriendelijk, correct en vlot, zowel aan de telefoon als bij de ophaling. Bedankt!

•  Chauffeurs hebben meegeholpen alles uit de ondergrondse berging naar gelijkvloers te brengen, ze waren dit niet verplicht. 
Dikke Merci. Top team!

•  Ik ben zeer tevreden. Ik heb een mailtje gestuurd, kreeg direct antwoord, met een duidelijk uur en dag van ophaling.

Negatief
•  De opgegeven hoeveelheid werd (te) strikt nageleefd.

•  Spijtig dat jullie niet naar Wilrijk komen, want ik ben naar daar verhuisd.

•  Ze waren met 3. Eén persoon was nogal bruut met de goederen.

Opmerkingen en suggesties
•  Het was erg warm en ik bood een watertje aan. Slechts een derde van de medewerkers maakte hier gebruik van. 

Werktempo te hoog misschien?

•  Als men via website ophaling vraagt, zou men enkele vrije beschikbare uren moeten kunnen aankruisen.

•  Ik begrijp dat Nederlands leren moeilijk is en dat er niet genoeg lesreeksen bestaan - maar het zou beter zijn wanneer het 
personeel een paar woorden Nederlands, Frans of Engels zou spreken. Dat is voor hen ook zeer gemakkelijk en belangrijk. 
Zonder woorden gaat het ook maar het is anders... Maar alles is goed verlopen. Ze begrepen mij wel.

Welke opmerkingen ontvangen we zoal?

Resultaten open vraag 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal ingevulde formulieren 1 650 % 1 559 % 2 774 % 1 561 % 1 759 % 1 753 %
Ingevulde open vraag 410 23 % 389 25 % 353 13 % 432 28 % 1 037 59 % 1 048 60 %

1. Opmerkingen en/of suggesties 38 3 % 142 9 % 200 7 % 178 11 % 476 27 % 243 14 %

2. Positieve opmerkingen 318 16 % 203 13 % 109 4 % 213 14 % 456 26 % 674 39 %

3. Negatieve opmerkingen 54 3 % 44 3 % 44 2 % 41 3 % 105 6 % 131 7 %

In 2019 werd de open vraag 1048 keer ingevuld. In onderstaande tabel hebben we de reacties opgedeeld in 3 hoofdcategorieën: 
specifieke opmerkingen/suggesties, positieve reacties en negatieve reacties.

In 2019 steeg het aantal ingevulde open vragen van 1037 naar 
1048. Het aantal opmerkingen en/of suggesties daalde van 476 
naar 243. De positieve opmerkingen stegen van 456 naar 674. 
Ook de negatieve opmerkingen stegen van 105 naar 131. 

In 2010 startte Opnieuw & Co ook met telefonische enquêtes. 
In 2019 werden in totaal 411 mensen bevraagd en dit zowel over 
de ophalingen, de leveringen als de inboedelservice. Er wordt 
elke dag een klant opgebeld en gevraagd naar zijn of haar 
ervaringen met de diensten van Opnieuw & Co.
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Vanaf juli 2018 zijn we ook gestart met een maandelijkse 
telefonische enquête en een jaarlijkse tevredenheidsenquête 
bij de recyclageparken in onze 10 gemeenten. 

De maandelijkse telefonische enquête bevat 2 vragen:
•  Is alles goed verlopen deze week ?
•  Werd alles meegenomen wat aangeboden werd voor 

Opnieuw & Co.

Telefonische enquêtes OPHALINGEN % LEVERINGEN % INBOEDEL %

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Percentage tevreden over de ophaling 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Percentage klanten dat een 
enquêteformulier heeft gekregen 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Percentage klanten dat onze chauffeurs 
vriendelijk en beleefd vond 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Percentage klanten dat in de toekomst 
nog gebruik wil maken van onze diensten 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Telefonische enquête recyclageparken 
IGEAN / IVAREM / IOK  2018 2019

Is alles goed verlopen deze week 98 % 100 %

Werd alles meegenomen wat aangeboden 
werd voor Opnieuw & Co 97 % 91 %

Het jaarlijkse enquêteformulier start met 7 stellingen waarbij de 
recyclageparken één van de volgende mogelijkheden kunnen 
aankruisen: “volledig akkoord”, “akkoord”, “niet akkoord”, 
“helemaal niet akkoord”. Daarnaast is er nog een open vraag 
waarin men algemene opmerkingen en suggesties kwijt kan. 

In het overzicht jaarlijkse telefonische enquête duiden we voor 
elk van de eerste 7 stellingen het percentage van de terugge-
stuurde formulieren aan waarop “volledig akkoord” en 
“akkoord” werd aangekruist. Hoe hoger het percentage, hoe 
beter het resultaat. In 2019 werd op 1 vraag na, het maximale 
resultaat behaald in de 10 recyclageparken.  

Jaarlijkse telefonische enquête 
recyclageparken IGEAN / IVAREM / IOK 2018 2019

1 De medewerkers van Opnieuw & Co 
waren vriendelijk en beleefd 100 % 100 %

2
De medewerkers van Opnieuw & Co namen 
alle aangeboden goederen mee, mogelijk 
in meerdere ritten

100 % 100 %

3 De medewerkers van Opnieuw & Co 
lieten alles netjes achter 100 % 100 %

4 Eventuele klachten werden opgevolgd 100 % 90 %

5 De medewerkers van Opnieuw & Co 
hielden zich aan de veiligheidsregels 100 % 100 %

6 De medewerkers van Opnieuw & Co 
waren behulpzaam 100 % 100 %

7 Opnieuw & Co zorgde voor extra ritten 
bij drukke momenten 100 % 100 %

8 Verder heb ik nog volgende 
opmerking/suggestie geen 8 %

Opmerkingen en suggesties
•  Nu tevreden 2x per week ophaling i.p.v. 1x per week met 

2 vrachtwagens (Edegem)
•  Alles prima !! (Kontich, Boechout, Hove, Duffel)
•  Vrijdag voormiddag ophalen i.p.v. donderdag ? (Mortsel)
•  Super ! Jullie komen 3x per week (Nijlen)
•  1 ploeg werkt sneller dan de andere, misschien een 

werkbegeleider meesturen ter controle ? (Lint)
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Van maandag tot en met zaterdag zijn er 17 vrachtwagens van 
Opnieuw & Co op de baan om goederen op te halen en te 
leveren bij onze interne en externe klanten.

In 2016 zijn de 3 oudste vrachtwagens vervangen door 
3 nieuwe, waarvan 1 met MTM (Maximaal Toegelaten Massa) 
7,5 ton (rijbewijs C). In 2017 is ons wagenpark verder uitgebreid 
met 4 nieuwe vrachtwagens waaronder 1 Hybride met 
MTM 7,5 ton. 1 oude vrachtwagen werd uit gebruik genomen. 
In 2018 is ons wagenpark verder uitgebreid met 2 vrachtwagens. 
In 2019 is ons wagenpark uitgebreid met 3 vrachtwagens en is 
1 voertuig met euro 4 norm uit dienst genomen.

Al onze nieuwe vrachtwagens hebben een euro score van 6.

Nr. Nummerplaat Inschrijvingsdatum Emissieklasse

1 1BYF236 7/07/2008 euro 4

2 1BYB901 19/11/2012 euro 5

3 1GTM262 24/04/2014 euro 5b

4 1KNC226 6/05/2015 euro 5b

5 1LHT707 1/10/2015 euro 5b

6 1NCB197 18/01/2016 euro 5b

7 1RES006 1/12/2016 euro 6b

8 1RER977 1/12/2016 euro 6b

9 1RGS100 1/01/2017 euro 6b

10 1RGS075 1/01/2017 euro 6b

11 1RGS033 1/01/2017 euro 6b

12 1TDK758 2/10/2017 euro 6

13 1UQQ570        05/07/2018 euro 6b

14 1UQQ590 05/07/2018 euro 6b

15 1WJY336 24/06/2019 euro 6b

16 1WNF264 19/07/2019 euro 6b

17 1WNF276 19/07/2019 euro 6b

De tabel hiernaast geeft de euro score aan van de vrachtwagens 
van Opnieuw & Co. 

In 2012 zijn we gestart met de bouw van een nieuw gebouw voor 
onze logistieke en productieafdeling. Dit gebouw is voorzien van 
3 laad- en loskades. Dit heeft meer rendement tot gevolg door 
minder wachttijden voor de chauffeurs.

De vrachtwagens zijn voorzien van een Track and Trace systeem 
zodat we een betere opvolging kunnen realiseren bij onze 
huis-aan-huis ophalingen van textiel in de gemeenten Nijlen, 
Boechout, Mortsel, Kontich en Lint. Dit systeem is geschikt voor 
de opvolging van de rijtijden, controle van de gevolgde routes 
en afstanden. Tevens wordt dit ook gebruikt als opleidings- 
instrument voor defensief en ecologisch rijden.

Het aantal schadegevallen blijft ondanks de uitbreiding van het 
wagenpark min of meer constant. In dit overzicht vinden we 
onder “schadegevallen” de ongevallen waarbij een tegenpartij 
betrokken is en aangifte wordt gedaan waarbij de verzekering 
moet tussenkomen.

De meest courante schadegevallen die plaatsvinden zijn blik-
schade waarbij de spiegels, bumpers, achterlichten of pinkers 
worden geraakt. De ongevallen gebeuren meestal bij het 
uitvoeren van manoeuvres of bij het in- of uitrijden van smalle 
straten. Er zijn bij Opnieuw & Co nog geen schadegevallen 
geweest met lichamelijk letsel.

Om voorzichtig rijden te stimuleren en schadegevallen te 
beperken werken we met een beloningssysteem. Wanneer er 
90 dagen schadevrij wordt gereden, wordt heel het team 
logistiek getrakteerd op koffiekoeken, in 2019 hebben we 
onze logistieke medewerkers éénmaal op koffiekoeken mogen 
trakteren.

Wagenpark
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aantal 
schade-
gevallen

7 6 7 7 4 6 6 6

Aantal 
vracht-
wagens

7 7 8 10 10 13 15 17

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die Opnieuw & Co in dit hoofdstuk haalt:

Het wagenpark van Opnieuw & Co.

OPVOLGING PLANNING 2019
•  Inzameling is gestegen met 20 % 

(i.p.v. de vooropgestelde 6 %)
•  Inboedelservice is gestegen met 49 % 

(i.p.v. de voorziene 15 %)
•  Wagenpark werd uitgebreid en vernieuwd met 

3 vrachtwagens euro 6-norm
•  Er werd nieuwe bebording geplaatst op de 

containerparken rond hergebruik
•  Er werden bakken ter beschikking gesteld op de 

containerparken 
•  Gestart met huis-aan-huisinzameling textiel in Hove 4x/jaar
•  Aantal marketingacties gedaan met focus op geven en 

inzamelen goederen

PLANNING 2020
•  Inzameling laten stijgen met 12 %
•  Inboedelservice laten stijgen met 25 %
•  Wagenpark vernieuwen met 1 vrachtwagen euro 6-norm
•  Huis-aan-huisophaling textiel in 8 gemeenten > ook in 

Edegem en Ranst
•  Onmiddellijk 100 % verwerking van de 5 belangrijkste 

productgroepen 



40

Opnieuw & Co rekent het stimuleren van het gebruik van 
tweedehands goederen tot één van zijn missies. Het kring-
loopcentrum probeert alle bevolkingsgroepen aan te zetten 
tot hergebruik van tweedehands goederen. Het cliché dat 
alleen kansarmen naar de kringloopwinkel afzakken is al lang 
voorbijgestreefd. De drempelvrees, die in de beginjaren van het 
kringloopbestaan sommige bevolkingsgroepen weerhield, is 
overwonnen.

Marketing & Communicatie
Opnieuw & Co wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken 
met de kringloopgedachte. Duurzaamheid is vandaag de dag 
een hot topic. Iedereen is er bewust of onbewust mee bezig. Het 
is aan Opnieuw & Co om dit ook meer uit te spelen, m.a.w. zich 
als expert in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
te profileren. Vanaf april 2017 past Opnieuw & Co een actief i.p.v. 
een passief communicatiebeleid toe. Sindsdien werd de visuele 
identiteit vernieuwd, er is meer ondersteuning allerhande 
(software & grafische programma’s) en de ‘Geven maakt blij’ 
campagne om goederen in te zamelen groeit jaarlijks. De voor-
bije jaren werd er serieus geïnvesteerd in marketing en commu-
nicatie met een uitgebreid team. Na de grote veranderings- 
operatie wijzigde het team weer van 4 naar 2 medewerkers.

Nieuwe website
De website van Opnieuw & Co was aan een update toe en in 
augustus 2019 lanceerden we een vernieuwde versie. Volledig in 
de nieuwe huisstijl, gebruiksvriendelijker en toegankelijker. Zo 
kan je nu niet alleen je ophaling meteen via een formulier op de 
site regelen, maar kan je ook onze verhuurdienst en inboedel-
service rechtstreeks contacteren of een rondleiding aanvragen. 

4   Doelstelling 2 - Inburgeren 
van producthergebruik

In 2018 was de meest gebruikte zoekterm op onze site 
“openingsuren”. Meer dan 7 % van onze zoekopdrachten gingen 
toen specifiek over de openingsuren. Sinds de vernieuwde 
website op 1 augustus, staan de openingsuren duidelijker 
vermeld en merken we dat dat deze zoekterm steeds minder 
gebruikt wordt (nog slechts 2 % van de zoekopdrachten).

Nieuwsbrieven
Maandelijks stuurt Opnieuw & Co een digitale nieuwsbrief via de 
mailsoftware Mailchimp naar 14 140 abonnees. Het aantal abon-
nees steeg in 2019 met 7 % (944 nieuwe abonnees). Met een 
gemiddelde openingsratio van 40 % zit Opnieuw & Co eveneens 
ver boven het industrie gemiddelde van 21,22 %.

Voor de halfjaarlijkse postale nieuwsbrief “Opnieuws” werd 
verder gewerkt op het mailconcept “infozine”, met meer ruimte 
voor storytelling, waarbij zowel een interne als een externe 
Opnieuw & Co-fan aan het woord komt, afgewisseld met allerlei 
nieuwtjes en nuttige informatie. 

Het infozine is meer dan alleen 
een klantenbindingsmiddel, het is 
vooral ook een instrument om de 
maatschappelijke draagwijdte van 
Opnieuw & Co te versterken en nog 
te vergroten. Opnieuw & Co kiest 
voor 2 goed uitgewerkte en 
kwalitatieve edities per jaar naar 
een grote basis fans. In 2019 
kregen alle mensen met een 
Opnieuw & Co klantenkaart  
(43 626 klanten) 2 x Opnieuws in 
de brievenbus.
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Data-optimalisatie
Sinds augustus 2015 werken de Opnieuw & Co winkels met 
Shopplus, een kassasysteem verbonden aan een klantenkaart, 
wat een bron van data oplevert. Het is de bedoeling om deze 
verworven data in de toekomst ook te vertalen naar acties.

Opnieuw & Co groeit, dus een professionelere aanpak van de 
beschikbare data is nodig om een antwoord te kunnen bieden 
op verschillende business vragen en nieuwe uitdagingen. 
Opnieuw & Co gaat hiervoor sinds juli 2017 een samenwerking 
aan met Stratics bvba (de Belgische marktleider in data- 
gestuurd marketingadvies) die heel wat expertise heeft in data, 
specifiek voor de retailsector. Door het beter monitoren, meten 

en sturen van klantengedrag verkrijg je meer inzicht, meer con-
versie en meer waarde. Stratics heeft hiervoor zelf een platform 
ontwikkeld, met name het MIP (Marketing Insight Platform) om 
beter inzicht te verwerven in klantengedrag en –betrokkenheid. 
Zo monitoren we bijvoorbeeld NAW of kassaticketgegevens. 
Opnieuw & Co gebruikt het MIP vanaf september 2018.
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Het lean & mean maken voor Opnieuw & Co betekent: 
het groeperen, het op elkaar afstemmen en het beheren van 
de 3 belangrijkste databronnen, namelijk:
1.  Shopplus = data kassasysteem (winkels).
2.  Website: Data via formulieren (verhuurdienst, ophaaldienst, 

inboedelservice, inschrijven nieuwsbrief, aanvragen klanten-
kaart), waarbij afstemming met Hapbit (IT) en Commotie 
(webmaster) nodig is.

3.  Multi-channel: DNB (=digitale nieuwsbrief) via Mailchimp, 
PNB (=postale nieuwsbrief Opnieuws), facebook ads 
(geadresseerde).

Daarnaast zijn er nog de “externe contacten” bv. Partners, 
gemeenten/overheid, personeel, leveranciers, … die ook in het 
MIP zijn opgeladen (éénmalig). Een toegevoegde waarde van 
MIP is bovendien:
•  centrale plaats voor alle data en rapporten
•  CRM-aanpak klantengegevens
•  conform de nieuwe privacy wetgeving GDPR* (mei 2018)

Sinds september 2018 is het MIP Opnieuw & Co een feit. Alle 
aparte adreslijsten die in Excel waren opgemaakt, werden 

—
* GDPR (General Data Protection Regulation) vervangt de nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten. Deze Europese verordening zal de Privacy Commissie toelaten 
controles uit te voeren en ondernemingen te beboeten die niet in orde zijn. Deze verordening geldt voor iedereen die een database heeft met klantengegevens, prospects, 
personeelsgegevens, gegevens van toeleveranciers. 

opgeladen in het MIP en ook de link met Shopplus werd gelegd. 
In 2019 werd duidelijk dat niet meer alle gegevens actueel zijn 
omdat alle contacten van de voorbije 24 jaar mee in het MIP 
werden opgenomen. Het komende jaar wordt het MIP opgefrist 
zodat alle contacten actueel zijn.

De adresselectie voor de postale nieuwsbrief (PNB) van het 
najaar 2019 leverde 43 625 adressen op. Het komende jaar 
zullen we de selectie gerichter doen (voornamelijk de meest 
actieve klanten) en de oplage verminderen. Aangezien het 
aantal klantenkaarten enkel stijgt is het financieel onhoudbaar 
om alle mensen met een klantenkaart een papieren nieuws-
brief toe te sturen. Door enkel de meest actieve klanten aan te 
schrijven is de papieren nieuwsbrief een bindmiddel voor onze 
trouwste klanten.

Een volgende stap om uit te voeren met Stratics is om via hun 
software, die gekoppeld is aan de kassagegevens (Shopplus), 
automatisch te rapporteren. De verkoopsevolutie kan op 
regelmatige basis gemonitord worden en proactief worden 
bijgestuurd.

Website

MIP*
Multichannel

PNB

Social
media

Outdoor
Print 
Adv

DNB

FB ads
Winkels/

Klantenkaart



—
* Bron: https://www.rivaliq.com/blog/2019-social-media-benchmark-report/#title-nonprofits
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Dat social media niet meer weg te denken is uit het communica-
tieplan van een organisatie, geldt ook voor Opnieuw & Co. 
Het is een dagdagelijks kanaal waarmee we in contact staan met 
onze Opnieuw & Co fans. Getuige hiervan zijn de betrokkenheid 
van ons publiek ten opzichte van de non-profit sector. Voor 
Facebook haalden we een gemiddelde van 3 % per post (t.o.v. 
0,13 % per post voor de non-profit sector). Voor Instagram be-
droeg het gemiddelde 3 % per post (t.o.v. 2,40 % per post voor 
de non-profit sector).*

Social Media
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Belangrijk in dit verhaal is een goede en gevarieerde content 
planning. Op die manier versterken we onze community en 
vergroten we ook onze reikwijdte. Hieronder de verschillende 
thema’s waarover werd gepost.

Er wordt duidelijk over verschillende thema’s gecommuniceerd. 
Opnieuw & Co focust ook op sociale media op een breder 
verhaal dat verder reikt dan het nieuws uit eigen rangen. Waar 
we dit jaar ook meer op hebben ingezet is een blik achter de 
schermen (intern), aan de hand van video’s en foto’s. We zetten 
mensen in de kijker en dat blijkt enorme interesse en interactie 
op te wekken bij onze volgers. Dit zullen we dus zeker verder- 
zetten.
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Aantal Likes op Facebook op 31 december
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Ook voor Instagram zien we opnieuw een mooie stijging en 
gingen we van 771 naar 1330 volgers, een stijging van maar liefst 
+559 volgers.

Opnieuw & Co in de media
Ook de aandacht die we in de media krijgen, helpt mee aan 
de inburgering van lokaal hergebruik. Hiervoor doen we niet 
alleen beroep op de regionale en lokale media maar voeden we 

– in het kader van een samenwerkingsovereenkomst – ook de 
gemeentelijke communicatiekanalen van de gemeenten in ons 
verzorgingsgebied. 

Regionale en lokale media

Persartikels regionale en lokale pers
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In 2019 haalde Opnieuw & Co 55 maal de pers. Vorige jaren 
waren er af en toe pieken, maar dat wordt verklaard door de 
manier waarop persknipsels geteld worden. Sinds 2016 worden 
naamsvermeldingen (op websites van partners bijvoorbeeld, of 
op Facebookpagina’s van sponsoraanvragers) niet meer tot de 
categorie van de persknipsels gerekend. Het gaat vanaf dan dus 
enkel om vermeldingen in (online of papieren) kranten en 
magazines. Vanaf 2018 bekijken we de publicaties in gemeente-
lijke infobladen ook apart (zie hieronder). Daaruit volgt natuur-
lijk een daling van het aantal persmeldingen. In 2018 waren er 
nog 15 persartikels voor de verjaardagen van winkels. In 2019 
hebben we geen winkelevenement meer georganiseerd rond 
een verjaardag. Er stonden dus andere gebeurtenissen in de 
kijker. De opening van de pop-up winkel in Lier haalde veel 
aandacht en op het einde van het jaar sprong de actie ‘een 

Eind 2018 hadden we 3 618 volgers op Facebook en eind 2019 
overschreden we de kaap van 4 000 met in totaal 4 209 volgers, 
wat een stijging betekent van +591 volgers. 
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kerstboom om te knuffelen’ in het kader van de Warmste Week 
in het oog. Winkelmedewerker Kris uit Mortsel bouwde een 
kerstboom van knuffels die een week lang in de kathedraal van 
Antwerpen te bewonderen was. De knuffels werden nadien ge-
schonken aan kinderen die een extra knuffel kunnen gebruiken. 
Opnieuw & Co schonk voor dit project een duizendtal knuffels.

Gemeentelijke communicatiekanalen

Binnen het kader van de samenwerking met de 10 gemeen-
ten van ons verzorgingsgebied is er een communicatieplan 
uitgewerkt waarbij Opnieuw & Co de mogelijkheid krijgt over 
zijn activiteiten te communiceren via de gemeentelijke kanalen: 
lichtkranten, website, facebook, infoblad, reclameborden, … 

De communicatie via de gemeentelijke kanalen kende een 
dip na 2015, waarschijnlijk kan dit verklaard worden door de 

personeelswissel bij de dienst promotie van Opnieuw & Co die 
overschakelde naar een dienst Marketing en Communicatie. 
Vanaf 2018 evolueerde Opnieuw & Co ook hier van een passieve 
naar een actieve opvolging door alles in kaart te brengen en de 
informatie “klaar voor publicatie” af te leveren. Er verschenen 
32 publicaties over Opnieuw & Co in gemeentelijke infobladen, 
een stijging t.o.v. vorig jaar. In 2019 leverden we meer gericht 
artikels aan, we zochten naar een link tussen Opnieuw & Co en 
de gemeente in kwestie en dat werkte. Naast onze evenementen 
hadden de infobladen ook aandacht voor onze werking.

Deze actieve content planning (zowel voor de infobladen als 
op de social media kanalen) voor de gemeenten werpt zijn 
vruchten dus af. Zo wordt via de gemeenten de algemene 
sensibilisering rond lokaal hergebruik en jobs op maat in eigen 
regio vergroot. 

Rijdende reclame 
Ook onze vrachtwagens, die dagelijks meerdere keren door ons 
verzorgingsgebied (10 gemeenten) rijden, benutten we om onze 
boodschap te verspreiden. Op die manier maken zij deel uit van 
het marketing & communicatiebeleid en proberen we mensen 
via onze andere diensten (textielinzameling, inboedelservice, 
ophalingen & leveringen) in onze winkels te krijgen.

Gezien de kost en de impact op de logistieke werking heb-
ben we de vloot van 17 vrachtwagens verdeeld in enerzijds 
permanente bestickering ter promotie van de inzameling van 
goederen. In totaal 10 vrachtwagens waarvan 6 vrachtwagens 
met “geven maakt blij: gratis ophaling en geefpunten”, 3 met 
“inboedelservice” en 1 vrachtwagen is bestickerd met de info 
dat het een hybride vrachtwagen is.
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De vrachtwagens met stickers vergroten de zichtbaarheid 
van Opnieuw & Co in het straatbeeld.

Anderzijds worden er 7 vrachtwagens 4x per jaar bestickerd 
met de aankondiging van onze 4 grote evenementen: Retrodag, 
Opnieuw & Co zomert, Dag van de Kringwinkel en Opnieuw & Co 
wintert. 

Recyclageparken
De recyclageparken in de 10 gemeenten van ons verzorgings-
gebied zijn belangrijke geefpunten. Om de aandacht van de 
bezoekers te trekken, hebben we in 2019 nieuwe infoborden 
in de recyclageparken gehangen. We maken met deze borden 
duidelijk dat bezoekers hun herbruikbare goederen kunnen 
sorteren en in onze hergebruikcontainer kunnen achterlaten. 
Met succes, het aantal opgehaalde goederen in de recyclage- 
parken is sindsdien gestegen.

We nemen niet alleen goederen aan maar geven ook graag iets 
terug. Onze financiële middelen zijn beperkt maar we blijven 
inzetten op het verlenen van materiële steun aan duurzame en/
of sociale initiatieven in de buurt. Om de druk op onze logistieke 
diensten te verlichten hebben we besloten om in 2019 enkel 
steun te verlenen aan partnerorganisaties zoals de gemeenten 
in ons verzorgingsgebied of de OCMW’s. Bij uitzondering werk-
ten we ook samen met organisaties of evenementen die een-
zelfde missie en visie delen of waarbij we interessante visibiliteit 
konden verkrijgen. We werkten in 2019 samen met 
28 organisaties. In 2018 waren dat er nog 43.

Met de volgende organisaties werkte Opnieuw & Co samen in 
2019: Diamant Nijlen, Ingeduffeld, Lichterlaaie, Kansengroepen 
Mortsel, Jeugddienst Lier, Vinyl Lier, Repaircafé Mortsel, Expo 
van OCMW Antwerpen, Erfgoeddag Edegem, Tin Can Alley 
Boechout, Mooov Filmfestival, Huis van het Kind Nijlen, Lokale 
helden Lint, Gebermte Mortsel, Burendag Mortsel, Zomerbib 
Edegem, Springkastelendag Lier, de Ronde van Mortsel Dorp, 
Olfa Edegem, Autoloze Zondag Nijlen, Ballonnekesstoet Duffel, 
Behoud de Begeerte, Levensloop Edegem, welkom nieuwe 
inwoners Boechout, Konfijt, Kerstboom om te knuffelen, 
Samenlevingsopbouw, vluchtelingenwerking Duffel.

Er werden in 2019 bovendien 122 uitleenovereenkomsten 
aangegaan in de vijf winkels van Opnieuw & Co (in 2018 waren 
er 158 uitleenovereenkomsten). Iedereen die dat wil kan een 
uitleenovereenkomst aangaan in elk van onze vijf winkels. 
Daarbij wordt er genoteerd wat de klant meeneemt en in welke 
staat de goederen zich bevinden. Het volledige aankoopbedrag 
wordt betaald, maar indien de klant de materialen binnen de 
zes maanden terugbrengt (in dezelfde staat) krijgt hij 80 % van 
het aankoopbedrag terugbetaald. 

Ondersteuning duurzame, sociale 
en culturele initiatieven
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Circulair atelier DoeDoe
De tweede doelstelling van onze missie ‘inburgeren van 
producthergebruik’, willen we ook op een actieve manier 
uitdragen. In december gingen we een experiment aan met 
Circulair atelier DoeDoe. Een sociaal circulair atelier in 
opstartfase, uitgebaat door Gitte Keymeulen. Zij wil iets DOEn 
tegen de wegwerpmaatschappij en mensen kansen geven om 
mee te DOEn. Met tweedehands- en afvalmateriaal maken ze 
nieuwe creaties en zo geven ze materialen een tweede leven. 
DoeDoe had in december een pop-upshop in winkel Mortsel en 
ze organiseerden 4 zaterdagen op een rij upcycle workshops. 
De samenwerking met Atelier DoeDoe verbreedt de hergebruik- 
boodschap van Opnieuw & Co. De producten en workshops 
kunnen nieuwe klanten aantrekken. De producten verkochten 
goed en de workshops waren populair. In 2020 wordt dit project 
geëvalueerd en wordt er gekeken of hier een toekomst in zit.

Rondleidingen
Rond- 
leidingen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aantal 25 30 24 42 53 36 66

De gevels in Lier (boven) en Nijlen (onder) werden serieus opgefrist.

In 2019 werden 66 rondleidingen gehouden. Sommige groepen 
(4) bezochten zowel onze productie- en logistieke afdelingen als 
de winkel in Mortsel of Kontich. 31 rondleidingen gingen door 
in onze 5 winkels, 31 groepen hadden enkel interesse in onze 
productie- en logistieke werking. In totaal hebben 776 mensen 
deelgenomen aan een rondleiding bij Opnieuw & Co. Alle 
bezoekers kregen een kortingsbon mee naar huis die ze konden 
gebruiken in één van onze winkels. 
Het speurneuzenspel, speciaal ontwikkeld door onze koepel-
organisatie voor schoolkinderen, werd 8 keer gespeeld in 2019 
in onze winkels in Mortsel en Duffel. In 2018 werd het 3 keer 
gespeeld. Het spel spelen of een rondleiding volgen is steeds 
volledig kosteloos. 

Winkelbeleving & -communicatie 
Het doel was om een nieuw winkelconcept uit te werken voor de 
megastores. Om alles stap voor stap te laten gaan werd gekozen 
om te beginnen bij de gevelcommunicatie. De pop-up winkel 
in Lier werd gehuld in de nieuwe look & feel en in het najaar 
volgden ook de winkel in Nijlen, de winkel in Duffel en het geef-
punt op de Vredebaan. De gevels zijn serieus opgefrist, worden 
ook verlicht en trekken de aandacht. Daarbij werd in navolging 
van Kontich ook in Duffel en Nijlen een kader geplaatst waarin 
de evenementen op textieldoeken worden aangekondigd. In 
Kontich werd een tweede evenementenkader geplaatst om de 
aandacht te trekken. De geefpunten in deze winkels werden 
eveneens in een nieuw kleedje gestoken. Om deze lijn in de 
toekomst door te kunnen trekken, wordt er ook een 
concepthandboek uitgewerkt voor de gevelbekleding van de 
Opnieuw & Co filialen.
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Om de uitstraling van de winkels “af” te maken, werden de kle-
dingcontainers voor de winkels bestickerd in de nieuwe huisstijl.

De volgende stap in het nieuwe look & feel verhaal is de binnen-
kant van de winkels. In 2020 werken we hiervoor een concept 
uit, in 2021 kan dit worden uitgerold.

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 afstemmen op 
de behoeften van onze klanten.

We delen deze berichten op volgens de 6 P’s van een winkel-
werking: plaats (enerzijds alles wat met de infrastructuur, de 
ligging en de bereikbaarheid te maken heeft en anderzijds alles 
over winkelbeleving), product, prijs, presentatie, promotie 
(acties, kortingen, aankondigingen, evenementen) en perso-
neel. Opnieuw & Co probeert steeds rekening te houden met de 
opmerkingen van klanten.

Berichten ideeënbus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aantal 12 10 20 48 53 25 30 33 33 141

2019 Negatief Positief

Plaats

- Infrastructuur 3 1

- Winkelbeleving 35 19

Product 15 2

Prijs 59 0

Presentatie 12 3

Promotie 4 0

Personeel 1 8

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

Ook de gevel in Duffel werd opgefrist.

De negatieve reacties rond winkelbeleving waren voornamelijk 
te wijten aan de sluiting van het Eetcafé in winkel Mortsel. De 
negatieve reacties over de prijzen gingen voornamelijk over de 
nieuwe prijzen voor de boeken. Sinds de invoering van het 
digitale prijssysteem zijn die in prijs gestegen. Maar de omzet 
van de boeken is wel gestegen.
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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 5 Opnieuw & Co kringloopwinkels en onze outletshop 
De Kilomeet mochten in 2019 aan de kassa 470 851 klanten 
bedienen. Dit is een stijging van 6,91 % t.o.v. 2018. 

Aantal klanten Mortsel
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Als we het klantenaantal bekijken per winkelvestiging, hebben 
110 652 klanten een aankoop verricht in Mortsel, 106 901 klan-
ten in Duffel en 89 966 klanten in de winkel in Kessel (Nijlen).

In Lier zagen we 69 488 klanten aan de kassa passeren. In 
Kontich waren dat er 80 118. In de Kilomeet mochten we 13 726 
klanten verwelkomen. Deze cijfers wijzen erop dat het inburge-
ren van producthergebruik steeds toeneemt.

Volgens cijfers van HERW!N konden alle kringloopcentra in 
Vlaanderen in 2018 gemiddeld 136 klanten per dag verwel-
komen. In 2019 mochten we in onze winkels 470 851 klanten 
bedienen bij een aankoop. Dat is een gemiddelde van 
258 per dag/winkel.

Winkelomzet 5 winkels en de Kilomeet samen

De totale winkelomzet in 2019 bedraagt 4 284 555 euro.  
Dit is een stijging van meer dan 10,45 % t.o.v. 2018. 

Onze winkel in Lier sloot eind februari op de oude locatie. 
Begin mei is de pop-up winkel in Lier opengegaan. De winkel is 
vergroot van 421 m² naar 1049 m² verkoopsruimte. Dit resulteert 
in een omzetstijging van 74,72 % t.o.v. 2018.

Klanten kunnen betalen met Bancontact-, Mastercard-, Visa- en 
Maestro-kaarten. Ook digitale ecocheques worden aanvaard bij 
Opnieuw & Co. Deze betaalwijzen worden gepromoot, ook voor 
kleinere bedragen.

Winkelomzet inclusief btw
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Gemiddelde uitgaven per klant
In 2019 was de gemiddelde aankoopsom per klant in Mortsel 
8,71 euro, in Duffel 9,69 euro en in Kessel (Nijlen) 9,39 euro. Lier 
haalde een gemiddelde aankoopsom per klant van 8,84 euro 
en in Kontich was dit 8,53 euro. In de outletshop De Kilomeet 
bedroeg de gemiddelde uitgave per klant 7,98 euro. 

Omzet in euro 
(inclusief 6 % btw) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mortsel 867 714 948 482 966 359 970 036 899 346 904 028 983 383 970 255

Duffel 736 570 835 503 895 074 909 570 918 943 942 053 1 033 637 1 037 408

Lier 258 841 294 322 310 426 302 167 338 960 343 907 364 566 636 985

Kontich   238 794 368 211 406 360 446 281 617 805 684 958

Nijlen    438 018 713 055 818 534 798 208 845 438

Kilomeet     42 330 66 620 81 597 109 511

Totaal 1 863 125 2 078 307 2 410 653 2 988 002 3 329 884 3 521 423 3 879 196 4 284 555

De medewerkers van winkel Mortsel heten iedereen welkom!

Gemiddelde uitgave per klant per jaar
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Volgens cijfers van HERW!N was het gemiddelde bedrag dat 
een klant in 2018 uitgaf bij een bezoek aan een kringwinkel, 
9,27 euro. Het gemiddelde dat onze klanten per aankoop 
uitgaven aan onze kassa’s was voor 2019 9,10 euro. Bedragen 
incl. 6 % BTW.

In 2019 hebben 153 688 elektronische transacties plaatsgehad, 
een stijging van 19 % t.o.v. 2018. 32,60 % van de klanten betaalt 
met een kaart, goed voor de helft van de totale omzet.
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Omzet per productgroep
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Productgroepen 
De drie bestverkochte artikelen blijven nog steeds kleding, 
meubelen en huisraad. 

Kleding staat nog steeds op de eerste plaats en vertegenwoor-
digt 37,39 % van het totale omzetcijfer. In deze productgroep 
kenden we een stijging van 11,35 % t.o.v. 2018. De meubelver-
koop vertegenwoordigt 15,34 % van de totale omzet, tov vorig 

jaar een stijging van 8,72 %. De omzet 
van het huisraad kende in 2019 een 
stijging van 7,03 %. Dit vertegenwoordigt 
18,01 % van de totale omzet. De omzet van vrijetijdsartikelen is 
gestegen met 13,58 %. De afdeling multimedia is gestegen met 
2,92 % en de afdeling boeken is gestegen met 25,65 %.

Korting voor leefloners
Ook in 2019 helpen we leefloners via de OCMW’s. Leefloners van 
volgende OCMW’s krijgen 20 % korting: Lier, Boechout, Kontich, 
Mortsel, Edegem, Hove, Duffel, Mechelen, Nijlen en Ranst.

De Uitpas is een kortingkaart die de OCMW’s van Lier en 
Mechelen gebruiken. 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. 

OCMW’s
2012 
euro

2013 
euro

2014 
euro

2015 
euro

2016 
euro

2017 
euro

2018 
euro

2019 
euro

Lier 5 566 6 351 8 059 9 846 11 675 18 353 21 492 22 249

Boechout 176 33 35 161 295 415 215 340

Kontich 940 368 224 313 1 260 1 634 2 476 1 878

Mortsel 3 003 1 553 752 848 1 625 1 643 3 764 743

Edegem 1 288 412 192 290 842 1 198 726 869

Hove 53 180 360 259 116 113 175 64

Duffel 442 250 284 524 941 336 466 178

Mechelen 3 378 3 197 3 724 4 327 5 391 9 316 9 253 11 129

Nijlen 7 42 213 294 2 009 1 727 1 630 3 052

Ranst 0 0 0 0 3 108 71 3 031

Opvangcentrum Lint 0 0 0 0 0 0 6 62

Totaal 14 853 12 386 13 843 16 862 24 157 34 843 40 268 43 595
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2012 2013 2014 2015 2016
Mortsel 82,00 % 86,70 % 80,50 % 95,20 % 91,60 %

Duffel 78,60 % 83,90 % 87,50 % 94,20 % 94,60 %

Lier 88,40 % 90,20 % 90,70 % 90,00 % 92,10 %

Kontich - - 92,10 % 93,00 % 92,40 %

Nijlen - - - 93,90 % 92,50 %

2019 Mortsel Duffel Nijlen Lier* Kontich

januari 93 % 96 % 92 % 94 % 93 %

februari 93 % 92 % 93 % / 93 %

maart 90 % 93 % 96 % / 91 %

april 96 % 94 % 96 % / 93 %

mei 92 % 96 % 88 % 87 % 93 %

juni 91 % 95 % 94 % 96 % 93 %

juli 96 % 96 % 94 % 93 % 94 %

augustus 97 % 96 % 97 % 95 % 95 %

september 92 % 98 % 89 % 96 % 93 %

oktober 93 % 94 % 93 % 97 % 95 %

november 96 % 90 % 93 % 95 % 89 %

december 95 % 95 % 94 % 94 % 91 %

Gemiddelde 94 % 95 % 93 % 94 % 93 %

Sinds de zomer van 2017 werkte Opnieuw & Co zelf aan een 
uitgebreide checklist om de winkelwerking wekelijks te kunnen 
evalueren. Deze checklist is een instrument dat enerzijds 
gaat over veiligheid, netheid, orde en uniformiteit in al onze 
winkelvestigingen en anderzijds over het comfort voor de 
klanten, service voor de klanten en klantgerichtheid. De check-
list wordt eveneens gebruikt als instrument om te coachen. In 
de zomer van 2018 namen we de checklist in gebruik. In 2019 
was het doel elke maand een gemiddelde van minimum 90 % te 
behalen. Winkel Mortsel en Duffel hebben dit elke maand 
behaald, winkel Lier en Kontich hebben dit 1 maand niet 
gehaald en winkel Nijlen 2 maanden niet.
Alle winkels scoren goed en behalen een jaargemiddelde van 
boven de 90 % voor 2019.

Checklist winkelwerking
Sinds 2012 geeft Opnieuw & Co 20 % korting in zijn winkels 
aan de bezitters van deze pas. Sinds 2018 is er ook een 
samenwerking met het Opvangcentrum van Lint. Ook hier geeft 
Opnieuw & Co een korting van 20 %. 
Opnieuw & Co gaf vorig jaar in totaal 43 595 euro korting aan 
mensen die het financieel moeilijk hebben.

Mystery shopper in onze winkels
In 2012 werd door een externe firma Multi-Value voor het eerst 
een audit opgesteld voor alle Kringwinkels in Vlaanderen. Het 
doel was om door het bezoek van een mystery shopper of een 
zelfaudit een beoordeling te maken van de winkels. 

Om de 2 jaar gebeurde de audit door Multi-Value. De jaren 
tussenin hielden alle Kringwinkels een zelfaudit. Elk jaar werden 
dezelfde vragenlijsten gebruikt. De resultaten van de zelfaudit 
werden eveneens door Multi-Value verwerkt.

Volgende aspecten kwamen aan bod voor de evaluatie: toegan-
kelijkheid, binnenkomst en ontvangst, winkelcomfort, commu-
nicatie-huisstijl, look & feel, betaling en afscheid. 

Sinds 2017 maakt Opnieuw & Co hier geen gebruik meer van en 
werd een gedeeltelijk nieuw systeem ingevoerd via de ‘checklist 
winkelwerking’ (zie hiernaast).
—
* De oude winkel sloot zijn deuren in februari, in mei opende de pop-up winkel.



Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die Opnieuw & Co in dit hoofdstuk haalt:

OPVOLGING PLANNING 2019
•  Winkelinkomsten zijn gestegen met 10,45 % (i.p.v. de vooropgestelde 6 %).
•  Bedrag kasticket is gestegen met 5,57 % (i.p.v. de voorziene 1 %).
•  Winkel Lier: er werd een geschikt pand op A-ligging gevonden. 

In mei ging onze pop-up winkel open.
•  Nieuwe look & feel uitwerken voor megastores en volledig uitvoeren in Kessel (Nijlen). 

Enkel de buitenkant van onze winkels werd aangepakt, in onze winkels in Lier, Duffel en Nijlen 
werd de gevelcommunicatie uitgevoerd volgens de nieuwe look & feel.

•  Concepthandboek winkelinrichting werd niet uitgewerkt.
•  De instroom van goederen wordt gewogen.
•  Hergebruik per productgroep wordt gemeten & geanalyseerd.
•  Nieuw systeem voor het prijzen van boeken wordt toegepast, er wordt geprijsd volgens 

marktwaarde.
•  Checklist winkelwerking werd voltooid.
•  Nieuwe klanten aantrekken; gevers bevragen en via een geverskorting deze groep stimuleren 

tot winkelaankopen, werd niet uitgevoerd.
•  Panelgesprekken organiseren met als doel info te verzamelen om nieuwe klantengroepen 

aan te trekken. Er werden geen panelgesprekken georganiseerd.

PLANNING 2020
•  Winkelinkomsten laten stijgen met 14 %.
•  Bedrag kasticket laten stijgen met 10 %.
•  Plan en budget maken voor nieuwe look & feel voor binnenkant megastores.
•  Pop-up Lier volledig jaar open.
•  Plan maken winkel Kontich vergroten met 500 m².
•  Kwaliteitszorg: op elk onderdeel van de ‘checklist winkelwerking’ steeds minstens 90 %.

53
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CO2-besparing

Kringloopwinkels leveren een veel grotere bijdrage aan het 
milieu en sparen meer energie uit dan vaak gedacht. Het 
inzamelen van één ton goederen levert een besparing op van 
eveneens één ton CO2-emissie. Milieu-expert René van Gijswijk 
van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek): “Van alle goederen die de kringloop-
winkels inzamelen, wordt ongeveer de helft verkocht en nog 
eens dertig procent gerecycleerd. Slechts twintig procent gaat 
naar de afvalverbranding. De kringloopwinkels zorgen ervoor 
dat de levensduur van goederen met minstens de helft wordt 
verlengd. Behalve minder verbranding en dus CO2-uitstoot is 
ook minder productie van nieuwe goederen nodig. Die gegevens 
liggen ten grondslag aan onze becijferingen. De mooie presta-
ties van de kringloopbedrijven zijn nu inzichtelijk.” Uit Science 
Guide, 10 juli 2008, titel artikel ‘kringloop goed voor klimaat’.

Voor het afgelopen jaar betekent dit dus dankzij Opnieuw & Co 
een besparing van bijna 8 000 ton CO2-emissie. Sinds de oprich-
ting van Opnieuw & Co werd 47 322 ton goederen ingezameld, 
er werd dus al 47 322 ton CO2-emissie bespaard.

Niet enkel externe, maar ook interne milieuzorg is een belangrijk 
aandachtspunt binnen Opnieuw & Co en vormt een onderdeel 
van zijn bedrijfsfilosofie. Al van bij de start van Opnieuw & Co 
werd een intern milieuzorgplan uitgeschreven dat de basis 
vormt voor een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Afvalbeleid
Opnieuw & Co wil op het vlak van afvalpreventie het goede 
voorbeeld geven aan andere bedrijven en organisaties. In de 
eerste plaats proberen we zoveel mogelijk afval te voorkomen. 
Waar mogelijk wordt binnen onze onderneming hergebruik 
toegepast en tot slot wordt zoveel mogelijk afval gerecycleerd.

5   Doelstelling 3 - Ondernemen 
met zorg voor het milieu

Afval voorkomen

•  Afval bij Opnieuw & Co wordt zoveel mogelijk voorkomen door 
een selectie bij de ophaling van goederen. 

•  We gebruiken geen afzonderlijk verpakte suikerklontjes. 
•  Op de brievenbussen hangt een sticker met de vermelding 

“geen reclamedrukwerk”. 
•  Om de handen af te drogen worden geen papieren servetten 

gebruikt maar Dyson handdrogers.
•  De werkkledij wordt indien mogelijk hersteld i.p.v. te snel 

nieuwe exemplaren aan te kopen.
•  Papierafdruk wordt tot een minimum beperkt. Bovendien 

gebruiken administratie en personeelsadministratie een printer 
waarbij afdrukken op voor- en achterzijde mogelijk is. Sinds 
begin 2015 registreren we per team het aantal gemaakte 
kopieën. Zo krijgen we zicht op ons intern verbruik. 

Hergebruik
•  We gebruiken geen wegwerpbekertjes, maar onze klanten en 

medewerkers krijgen hun koffie of thee in tweedehands kopjes. 
•  Voor de winkelinrichting werd er op verschillende plaatsen 

gewerkt met afvalhout. Het is afkomstig van woningafbraak en 
gebruikte palletten. Dit hout krijgt zo een tweede leven. 

Een medewerker bezorgt afvalhout een tweede leven.
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•  Aan de inpaktafel voor de klanten ligt in onze winkels hoofd-
zakelijk tweedehands materiaal: krantenpapier, kartonnen 
dozen, gerecycleerd inpakpapier en hergebruikte plastieken 
zakjes en cadeaulintjes. 

•  Goederen die we niet meer nodig hebben en die nog herge-
bruikt kunnen worden, brengen we terug in de kringloop.

Recyclage
Opnieuw & Co werkt voor het afval van de bureaus, de refters en 
de kassa’s met sorteerstraatjes. Volgende vier fracties worden 
afzonderlijk gehouden: papier & karton, PMD, restafval en glas. 
Het papier en karton wordt gerecycleerd. PMD (plastiek flessen, 
metalen blikjes, drankkartons) gaat de blauwe zak in en wordt 
meegegeven met de gemeentelijke ophalingen. Opnieuw & Co 
houdt zowel in de refters, burelen en vergaderlokalen PMD-afval 
apart.

Het glas gaat naar de glasbol. Het resterende afval wordt gestort 
bij een erkende afvalverwerker. Deze fractie wordt zo klein 
mogelijk gehouden. Tot 2018 werd het GFT-afval ook gesorteerd, 
maar wegens een te kleine hoeveelheid werd hiermee opgehou-
den.

Bij het binnenkomen in de winkels kunnen bezoekers batterijen, 
kurk en kaarsresten achterlaten.

Ook het kantoorafval wordt bij Opnieuw & Co volledig gesorteerd.

•  Elk jaar worden de nodige opleidingen gegeven rond correct 
sorteren. 

•  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 hierin kwijt. 
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Omwille van financiële problemen waren we in 2013 genood-
zaakt om strenge besparingsmaatregelen door te voeren. Drink-
water in statiegeldflessen werd afgeschaft. We zijn overgestapt 
op het gebruik van kraantjeswater. Melk, thee, koffie en fruit 
waren in 2013 geen bioproducten. Ook voor de poetsproduc-
ten waren we genoodzaakt om goedkopere alternatieven te 
gebruiken en dus het gebruik van ecologische producten te 
laten varen. Sinds 1 januari 2014 gebruikt Opnieuw & Co terug 
bioproducten en ecologische poetsproducten. 

Voordat er nieuwe goederen worden aangeschaft, gaan we eerst 
na of ze tweedehands beschikbaar zijn. Er wordt zoveel mogelijk 
de voorkeur gegeven aan milieu- en mensvriendelijke producten

•  Bioboeren gebruiken geen chemische middelen om onkruid 
en insecten te bestrijden en er komt geen kunstmest aan te 
pas. De biologische teelt in de 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 bio-
teelt produceert minder koolstofdioxide, de belangrijkste boos-
doener 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. 

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. 
Tweewekelijks stellen wij biofruit ter beschikking van onze 

medewerkers. Koffie, thee, melk en 
suiker zijn bioproducten. Het fruitsap dat wij 
schenken op evenementen is eveneens 
biologisch. 

Aankoopbeleid

Bioproducten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fruit (in kg) 1 397 1 398 0 1 058 1 056 1 288 1 525 1 581 1 694

Koffie (in kg) 642 744 0 820 1 092 1 186 1 155 1 245 1 206

Suiker (in kg) 870 1 005 0 1 248 1 236 1 336 1 477 1 717 1 702

Fruitsap (in liter) 112 168 0 156 546 96 220 151 18

Thee (in kg) - 44 0 40 44 46 60 70 82

Melk (in liter) 4 560 5 690 0 5 156 5 927 6 842 7 054 8 035 8 756

Gratis koffie, thee en water voor de klanten in onze winkels van Duffel 
en Kessel (Nijlen). In de loop van 2019 werden in de winkels van 
Kontich, Lier en Mortsel koffieautomaten van Oxfam gezet. Voor 50 ct 
kunnen onze klanten een kop koffie, thee of chocolademelk drinken.



57

Onderhoudsproducten in liter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ecologisch afwasmiddel 120 125 0 159 158 188 218 282 243

Ecologische allesreiniger 95 95 0 110 90 100 95 155 160

Ecologische handzeep 135 157 0 226 318 350 330 370 410

Ecologische glas-allesreiniger 0 8 0 0 0 0 0 0 0

Ecologische kalkreiniger 23 42 0 0 0 0 0 0 0

Ecologische ontvlekker 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Ecologisch schuurmiddel 4 6 0 2 2 5 2 4 2,5

Ecologische vloerzeep 300 390 0 245 150 120 55 55 15

Ecologisch vloeibaar wasmiddel 220 220 0 295 90 25 10 0 0

Ecologische wasverzachter 105 195 0 0 0 0 0 0 0

Ecologische wc-reiniger 185 156 0 155 83 72 30 112 217

Ecologische ruitenreiniger 0 0 0 0,50 0 0 0 0 0

Ecologische sanitair reiniger - - - 60 45 65 48 55 20

Totaal 1 187 1 394 0 1 253 936 925 788 1 034 1067,5
Vaatwastabletten in kg 8 12 0 0 2 0 0 0,50 1

•  Bij Opnieuw & Co wordt alles gepoetst met ecologische onder-
houdsproducten. 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 geen chemische stoffen. 
Ze zijn zacht voor de huid. Van 2014 tot 2017 werd het profes-
sionele gamma van Ecover met een doseersysteem gebruikt. 
Intussen werd Ecover Professional overgenomen door 
Greenspeed. De daling in het verbruik van een aantal (was)pro-
ducten is oa het gevolg van onze samenwerking met ‘t Waske. 
Sinds 2015 besteden we voor een groot deel de was aan hen 

uit. Het poetsen werd in 2019 uitbesteed aan Care. 
Zij gebruiken ook ecologische producten. 

•  Het wc-papier is niet met chloor gebleekt, 
ongekleurd kringlooppapier in combinatie met 
FSC-gelabeld papier.

•  Opnieuw & Co gebruikt steeds kringlooppapier. Dit papier is 
gemaakt van 100 % oud papier; uit oude kranten, tijdschriften 
en kartonnen dozen. Het papier werd niet gebleekt. Kring-
looppapier is milieuvriendelijk omdat het gemaakt is van een 
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afvalproduct. Wit papier wordt gemaakt van hout van bomen. 
Wit papier wordt dikwijls gebleekt met chloor om het mooi wit 
te krijgen, maar 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 

•  Het drukwerk wordt uitgevoerd door drukkerij Antilope De 
Bie en Cockaert Copy Center. Alles wordt gedrukt met inkt op 
basis van plantaardige oliën. De inkt is 100 % vrij van minerale 
oliën en daardoor milieuvriendelijker. Ze scheiden alle afval 
met een gecertificeerde firma voor recyclage of verwerking. 
De grote stijging in de kosten van het drukwerk in 2016 is het 
gevolg van het laten drukken van de flyers voor de opening 
van de outletshop De Kilomeet en het Eetcafé in winkel 
Mortsel. Ook wordt sinds het najaar van 2016 de papieren 
nieuwsbrief naar meer dan 20.000 klanten verstuurd i.p.v. 
6.000 in 2015. In 2017 werd er 10 286 euro uitgegeven aan 
drukwerk. In 2018 steeg de prijs van het drukwerk omdat er 
meer flyerdrukwerk werd uitbesteed (i.p.v. alles intern af te 
drukken). Daarbij werd in het najaar van 2018 de papieren 
nieuwsbrief naar bijna dubbel zoveel klanten gestuurd. Dit 
aantal bleef in 2019 enorm stijgen. Iedereen met een klanten-
kaart ontving een papieren nieuwsbrief. In 2019 ontvingen 
81.583 klanten onze nieuwsbrief Opnieuws

Kringlooppapier 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
kg 1 092 912 1 070 1 115 1 155 1 187 1 170 1217 1135

Drukwerk 
(incl. btw) in euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
De Bie 6 097 5 584 6 705 9 597 7 584 18 234 10 286 34 585 46 275

•  We hebben lang met natuurverf gewerkt, maar de leverancier 
kon niet altijd aan de noden voldoen. De leveringen verliepen 
moeizaam en de natuurverf voldeed niet aan de vereisten qua 
duurzaamheid en de kwaliteit voor professionele infrastruc-
tuur. De verf was niet bestand tegen een infrastructuur met veel 
gebruikers zoals een bedrijfsomgeving of een winkelomgeving. 
Daarbij was ze ook niet afwasbaar, werd snel vuil en brokkelde 
af. We zijn we op zoek gegaan naar een andere leverancier die 
een verf kon aanbieden die wel aan de vereisten kon voldoen 
met een minimale impact op het milieu.

•  Sinds 2009 koopt Opnieuw & Co nieuwe koelkasten met een 
A++ label die zorgen voor een veel lager energieverbruik.

•  Opnieuw & Co gebruikt zoveel mogelijk milieuvriendelijke 
kantoormaterialen. Zo werken we met pennen met een 
kartonnen, recycleerbaar omhulsel of pennen uit 100 % 
gerecycleerde plastiek. 

•  Alle markeerstiften die worden gebruikt, bevatten op water 
gebaseerde inkt en sparen 60 % plastic uit. Bovendien wordt 
hun etiket gemaakt van gerecycleerd papier. Dit alles geldt ook 
voor onze blauwe, rode, zwarte en groene stiften.

•  Batterijen zijn bijzonder belastend voor het milieu en worden 
steeds na gebruik ingeleverd bij een erkend inzamelpunt. 
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•  Voor scharen, nietmachines en perforators gaat de voorkeur 
naar degelijk en duurzaam materiaal in metaal. 

•  De rekenmachines werken op zonne-energie.

•  De zwarte plastieken bakken die we gebruiken voor ons intern 
transport zijn gemaakt van 100 % gerecycleerde plastiek. 
Er zijn 9221 bakken in omloop.

Stiften met het Nordic Ecolabel.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pennen van karton 50 131 18 68 59 131 115 34 133

Stiften 20 55 20 23 52 45 64 30 19

Fluostiften 60 31 5 19 22 23 53 36 21

Vernieuwen, herinrichten en inrichten 
van de winkels en gebouwen
•  Voor wanden gebruiken we Fermacell, deze gipsvezelplaten 

zijn gemaakt van gips en papiervezels. Het gips is een rest- 
product van met steenkool gestookte elektriciteitscentrales. 
Het is chemisch ontleed, niet te onderscheiden van natuurgips 
waar de natuur miljoenen jaren over deed om het te maken. 
Fermacell platen hebben als extra voordeel dat ze brand- 
werend en geluidswerend zijn wat ook een grote plus is voor 
onze winkelinrichting.

•  Voor de winkelinrichting wordt er op verschillende plaatsen 
gewerkt met afvalhout. Het is o.a. afkomstig van gebruikte 
palletten. Dit hout krijgt zo een tweede leven. 

•  De rekken in de winkels zijn duurzaam en gemaakt uit 
onbehandeld grenen hout.

•  In de winkels gebruiken we kapstokken die gemaakt 
zijn van beukenhout en ze zijn FSC gelabeld.

•  Bij het vernieuwen van vensters en deuren kiest Opnieuw & Co 
voor hout of metaal i.p.v. plastiek of aluminium. Hout heeft de 
beste warmtedoorgangsweerstand. De primaire energiebe-
hoefte van eenvoudige houten vensters ligt een factor 10 onder 
vergelijkbare vensters van kunststof en een factor 40 onder die 
van aluminium.

•  Opnieuw & Co gebruikt zoveel mogelijk materialen die gemak-
kelijk te hergebruiken en recycleren zijn. Zo kiezen we voor een 
plankenvloer uit vol hout, ijzeren profielen aan de winkelrek-
ken, metaalprofielen buiten op het dak, metalen lamellen uit 
staal aan het plafond.
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•  Bij de uitbreiding van het winkeldeel in Kontich in 2016 werd 
gekozen voor een nieuwe cv-installatie die werkt op een 
hoogrendementsketel met stralingspanelen die in het plafond 
verwerkt zijn. De installatie werkt op een watertemperatuur 
tussen de 30 en 40 C° in plaats van een klassieke cv-installatie 
die werkt op een stooktemperatuur van het water tussen de 
75 en 90 C°. Daardoor hebben we minder gasverbruik en een 
hoger rendement.  
De buitenzijgevel van deze vestiging is ook voorzien van een 
extra geïsoleerde wand en een isolerend systeemplafond.

•  In Duffel werd een oude woning aangekocht en afgebroken om 
extra parking te creëren. Onze parkings worden waar mogelijk 
aangelegd met kiezels. De structuur van de ondergrond wordt 
zo waterdoorlatend gemaakt. Dankzij kiezels loopt er bij regen-
val minder water naar de riolering. Dit is een heel goede zaak 
voor de waterhuishouding. 

•  In zoveel mogelijk winkels is de oude verlichting en de nood-
verlichting vervangen door ledverlichting. Winkel Kessel en 
winkel Kontich zijn volledig in led, alle buitenverlichting is led, 
in de overige winkels zijn nog kleine gedeelten (op Duffel na) 
belicht met buislampen. Leds verbruiken minder energie en 
hebben een langere levensduur. 

•  De vloeren in de los- en laadzone van de winkel in Mortsel en 
in een kantoor in de Vredebaan 77 werden in 2017 vernieuwd. 
De vloer is vervaardigd uit 100 % gerecycleerde PVC en is 100 % 
recycleerbaar.

•  In 2018 voerde de dienst infrastructuur voornamelijk herstel-
lingen, kleine verbouwingen en opfriswerk uit. Er werden kan-
toorruimten voorzien voor de afdeling infrastructuur en PAD/

boekhouding. Hiervoor werden tweedehands kantoorunits 
aangekocht en volledig gerenoveerd met eco-materiaal. De 
balustrade en leuningen op de terrassen werden vervaardigd 
uit recuperatiemetaal. In de winkel in Mortsel werd een nieuwe 
kassa-omgeving gebouwd, de houten vloer werd vergroot met 
40 m² FSC-hout en geolied met natuurolie.

•  Begin 2019 heeft het infrastructuurteam een verlaten meubel-
winkel volledig gerenoveerd tot onze nieuwe pop-upwinkelves-
tiging in Lier. Hier werd voor een waterdoorlaatbare verharding 
van de parking gekozen met gebroken afbraaksteen en de 
vangrails zijn herbruikbare delen die uit de wegeninfrastructuur 
komen na herstellingswerken. 
De betonnen “biggenruggen” hebben we hergebruikt van de 
parking van onze vorige vestiging. 
De koprekken of displays in de winkel zijn gemaakt van 100 % 
recycleerbaar materiaal; de betonnen leggers, metalen frames 
en gerecycleerde planken uit oude transportpalletten. 
Alle nieuw aangebrachte verlichting in de kantoren, de pashok-
jes, het sanitair blok en de buitenverlichting is ledverlichting.

•  In de winkel in Duffel werd een nieuw vloer geplaatst in de 
koffietheria, deze vloer is vervaardigd van 100 % gerecycleerde 
PVC die na zijn levensduur terug 100 % gerecycleerd kan wor-
den. Het geefpunt werd vergroot. Hier is gebruik gemaakt van 
een oude zeecontainer waar we met behulp van gerecycleerde 
metalen gasbuizen uit het sloopwerk van onze vestiging in 
Mortsel een afdak hebben vervaardigd.

•  De koffietheria’s in de winkels van Kontich en Mortsel werden 
ook opgesmukt, met nieuwe ledverlichting, wanden van oude 
transportpalletten en eco Fermacell gipsplaten.
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Meten is weten. Het verbruik van water, gas en elektriciteit wordt 
maandelijks opgemeten. De grafieken op volgende bladzijden 
tonen dit verbruik. Indien er een verklaring gegeven kan worden 
voor plotse stijgingen of dalingen in verbruik, wordt dat onder 
de grafiek besproken. 

ELEKTRICITEITSVERBRUIK
•  Winkel Mortsel

Elektriciteits-, gas- en waterverbruik

Elektriciteitsverbruik winkel Mortsel (in KwH)
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Groene stroomproductie per jaar winkel Mortsel (in KwH)
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Opbrengst zonnepanelen t.o.v. uren zonneschijn in KwH
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Zonnepanelen (in KwH) Zonneuren

Opnieuw & Co was pionier in het plaatsen van zonnepanelen. 
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. 
Dat 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 de 
energiemaatschappij af. 

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

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energie-
bronnen, zoals windenergie, getijdenenergie, zonne-energie, 
geothermische energie, enz. 
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•  Winkel Duffel

De volledige verlichting werd in 2011 vernieuwd vandaar de 
daling t.o.v. het jaar daarvoor. De jaren daarna waren er geen 
grote schommelingen in het elektriciteitsverbruik van deze 
winkel. In 2019 was er een stijging in het elektriciteitsverbruik 
door een defect aan de verlichtingsinstallatie. Het defect werd 
intussen verholpen. Er werden meer lokalen in dienst genomen 
en frequenter, verwarmd met vuurtjes. 

Elektriciteitsverbruik winkel Du�el (in KwH)
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Elektriciteitsverbruik winkel Kontich (in KwH)
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Opbrengst zonnepannelen winkel Lier (in KwH)
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Elektriciteitsverbruik Pop-up Lier (in KwH) - 2019
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•  Winkel Lier (Pop-up)

Van onze oude vestiging in Lier waren er geen cijfers van het 
elektriciteitsverbruik beschikbaar omdat het verbruik werd 
gedeeld met de eigenaar van het gebouw. In april 2019 zijn de 
werken gestart aan onze nieuwe vestiging die op 3 mei haar 
deuren opende. 

•  Winkel Kontich

De vorige winkelvestiging van Lier heeft de deuren gesloten 
eind februari 2019. In het nieuwe pand zijn geen zonnepanelen 
aanwezig.
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Zowel in 2015 als in 2018 zijn er duidelijke stijgingen in het 
verbruik merkbaar ten opzichte van het jaar voordien. De vesti-
ging in Kontich ging pas open in maart 2014. Voor 2015 zijn hier 
de cijfers van een volledig jaar weergegeven, vandaar de stijging. 
In november 2017 breidde de winkel uit. In 2018 was de grotere 
winkel het hele jaar open en daarbij verhuisde in juni een deel 
van de ondersteunende diensten naar de burelen 
boven de winkel in Kontich. In 2019 was er terug een daling 
in het elektriciteitsverbruik. De ondersteunende diensten 
verhuisden in de loop van 2019 naar de centrale vestiging in de 
Vredebaan in Mortsel.

•  Winkel Kessel (Nijlen)

Elektriciteitsverbruik winkel Kessel (Nijlen) - (in KwH)
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Elektriciteitsverbruik Mortsel burelen - (in KwH)
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Elektriciteitsverbruik Mortsel magazijnen & productiehal - (in KwH)
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•  Mortsel: burelen, magazijnen en productiehal.

Het hogere elektriciteitsverbruik in de burelen in 2013 is te wij-
ten aan de werken tijdens de eerste 3 maanden aan het nieuwe 
gebouw voor productie en logistiek. Er werd op grote schaal 
elektrisch verwarmd. Sindsdien bleef het verbruik in de burelen 
constant. In 2019 steeg het verbruik opnieuw. In januari verhuis-
de personeelsadministratie en in de zomer de dienst marcom 
naar de Vedebaan. Hun kantoren werden elektrisch verwarmd.
Het elektriciteitsverbruik in de productiehal en de magazijnen 
in 2018 is gestegen tegenover 2017. In november 2017 werd de 
textielsorteermachine operationeel, deze zorgde tijdens het jaar 
2018 voor extra verbruik. In 2019 verhuisden enkele ondersteu-
nenden diensten naar de Vredebaan.

De winkel in Kessel (Nijlen) opende in juni 2015. In 2016 was 
de winkel een volledig jaar open. In 2017 zien we een daling 
tegenover het jaar ervoor. In 2018 was er weer een stijging door 
de extra verlichting die op de parking werd aangebracht, de 
vele ventilatoren die tijdens de zomer hebben gedraaid voor 
verfrissing en in koude periodes was er extra verwarming in het 
magazijn. Door problemen met de verwarming is in 2019 het 
verbruik gestegen door het gebruik van elektrische verwarmin-
gen op verschillende plaatsen in de winkel.
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•  Winkel Mortsel

In 2011 daalde het gasverbruik aanzienlijk in Mortsel. Een zachte 
winter, een zacht voorjaar, het isoleren van het dak en het 
plaatsen van een nieuwe lichtkoepel zijn hiervan de oorzaken. 
De stijging in het verbruik in 2012 had dan weer te maken met 
de strenge winter. Een extreem koud voorjaar zorgde voor de 
stijging in 2013. De aanzienlijke daling in 2014 ligt aan het zachte 
voorjaar. In 2015 hadden we een iets koudere periode. In 2016 
daalde het gasverbruik. De strenge winter in 2017 en ook de 
opening van het Eetcafé eind 2016 zorgden voor een stijging in 
het gasverbruik.

•  Winkel Duffel
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•  Winkel Lier (Pop-up)

De winkel in Kontich opende in 2014 pas in maart, vandaar dat 
het gasverbruik in dat jaar lager ligt. In 2017 is het gasverbruik 
lichtjes gedaald. De grote stijging van het gasverbruik in 2018 ligt 
eveneens aan de uitbreiding van de winkel en de bureauruimte 
boven de winkel die tot de zomer volledig werd ingenomen 
door de ondersteunende diensten en na de zomer nog door de 
afdeling marketing en communicatie. Ook bij het gasverbruik is 
in Kontich de daling in 2019 te wijten aan de verhuis van onder-
steunende diensten naar de Vredebaan in Mortsel.

GASVERBRUIK

In Duffel werd in 2011 de volledige verwarmingsinstallatie ver-
nieuwd. Hierdoor is het gasverbruik aanzienlijk gedaald en deze 
daling zette zich verder door in 2012. Een koud voorjaar zorgde 
voor de stijging in 2013. De aanzienlijke daling in 2014 ligt hier 
aan het zachte voorjaar. De laatste jaren is het verbruik gelijk 
gebleven.

Van onze vorige winkelvestiging in Lier waren er geen cijfers van 
het gasverbruik. beschikbaar omdat het verbruik werd gedeeld 
met de eigenaar van het gebouw. In onze nieuwe winkelvesti-
ging is er pas gasverbruik vanaf de wintermaanden van 2019.

•  Winkel Kontich



65

Gasverbruik Mortsel productiehal (in m3)
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•  Winkel Kessel (Nijlen)

Gasverbruik winkel Kessel (Nijlen) - (in m3)
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de ruimte die anders wordt benut. De helft van de lokalen op 
het gelijkvloers van het gebouw waar het verbruik betrekking op 
heeft werden vroeger als magazijn gebruikt en de verwarming 
beperkte zich tot het vorstvrij houden. In 2018 werden het bure-
len, vergaderruimten en sociale ruimten die wel tot 20 graden 
worden verwarmd, met een hoger gasgebruik tot gevolg in 2018. 
Door de verhuis van de ondersteunenden diensten in 2019, 
steeg het verbruik ook dat jaar.
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De winkel in Kessel (Nijlen) werd in 2015, 2016 en begin 2017 
verwarmd met stookolie. In september 2017 werd de installatie 
van stookolie vervangen door gas. Voor de maanden september, 
oktober, november en december werden cijfers verzameld. Een 
daling in het gasverbruik in 2019 is te wijten aan problemen met 
de verwarming. Er werd elektrisch bijverwarmd.

•  Mortsel: burelen en productiehal

In 2011 was het een zachte winter en een lange zomer. In tegen-
stelling tot 2012, want daar is de harde, lange winter de oorzaak 
van de hogere cijfers. Een koud voorjaar zorgde voor de stijging 
in 2013. Voor 2014 noteren we een aanzienlijke daling die werd 
veroorzaakt door een zacht voorjaar. De stijging in 2015 is het 
gevolg van het koude voorjaar. Ook in 2016 kenden we een 
lang, koud voorjaar. In 2017 verhuisde een deel van de onder-
steunende diensten naar Kontich waardoor er minder verbruikt 
werd. De stijging van 2018 t.o.v. 2017 wordt ook verklaard door 

De aanzienlijke daling van het gasverbruik in de productiehal in 
2014 ligt hier aan het zachte voorjaar. De stijging in 2015 is het 
gevolg van een koud voorjaar. Het verbruik in 2018 is gedaald 
tegenover dat van 2015, 2016 en 2017. In 2019 is er een lichte 
stijging tegenover 2018.

WATERVERBRUIK

•  Winkel Mortsel
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Waterverbruik winkel Du�el (in m3)
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In 2011 lag het waterverbruik hoog omdat het bezoekersaantal 
steeg, er werden meer medewerkers aangenomen, waardoor 
er meer water verbruikt werd door de toiletten. In 2013 werd de 
wasmachine weggenomen, omdat de was vanaf dan centraal 
in de Vredebaan gedaan wordt. Dat heeft een daling tot gevolg. 
In 2014 noteerden we een lichte stijging. In 2015 is het verbruik 
terug lager dan in 2014. In de loop van 2016 werd een waterlek 
vastgesteld en hersteld, vandaar de daling in het verbruik. In 
2017 zien we een stijging, mede door de opening van het 
Eetcafé. In 2018 zien we opnieuw een lichte stijging. In 2019 is 
er terug een daling van het verbruik wegens de sluiting van het 
eetcafe in de maand april.

•  Winkel Duffel

Waterverbruik winkel Kontich (in m3)
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Tussen 2011 en 2015 was het verbruik stabiel. De stijging in het 
verbruik in 2016 is te wijten aan een waterlek. De leiding werd 
hersteld. In 2017 steeg het aantal klanten in de winkel met zo’n 
5 %. De stijging in het waterverbruik kan daar het gevolg van 
zijn.

•  Winkel Lier (Pop-up)

In maart 2014 opende de vestiging in Kontich. Het waterver-
bruik ligt daar dus lager, omdat het niet over het verbruik van 
een volledig jaar gaat. De stijging van het water in 2016 is het 
gevolg van de grote stijging van het aantal klanten en bijgevolg 
een gestegen drank- en toiletverbruik. De stijging in 2017 heeft 

Van winkel Lier waren er voor onze vorige vestiging geen cijfers 
van het gasverbruik beschikbaar omdat het verbruik werd 
gedeeld met de eigenaar van het gebouw. In april 2019 zijn de 
werken aan onze nieuwe vestiging gestart. De winkel ging open 
in mei.

•  Winkel Kontich
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Waterverbruik winkel Kessel (Nijlen) - (in m3)
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te maken met de verhuis van de ondersteunende diensten naar 
Kontich en met de uitbreiding van de winkel in november. De 
stijging in 2018 heeft dezelfde redenen. De daling in 2019 komt 
door de verhuis van de ondersteunende diensten van Kontich 
naar de Vredebaan.

•  Winkel Kessel (Nijlen)

Vanaf 2012 werd de werkkledij van alle teams op de Vredebaan 
gewassen, vandaar de hoge stijging van het waterverbruik. 
Een lekkende wc lag aan de oorzaak van de stijging in 2013. In 
2014 is het verbruik terug genormaliseerd. De daling van het 
waterverbruik in 2015 is het gevolg van het uitbesteden van 
de was van onze winkelvestigingen aan de vzw ‘t Waskot. Ook 
de verdere daling in 2016 is een gevolg van deze uitbesteding. 
In 2017 verhuisde een deel van de ondersteunende diensten 
naar Kontich, waardoor het waterverbruik lichtjes daalde. In 
2018 steeg het verbruik opnieuw zeer duidelijk doordat er meer 
personeel werd ingezet voor de operationele diensten. In 2019 
bleef het verbruik gelijk.

De winkel in Kessel (Nijlen) opende in juni 2015, vandaar dat het 
waterverbruik in dat jaar lager ligt. In 2017 zien we een lichte da-
ling tegenover 2016, in 2018 stijgt het verbruik opnieuw lichtjes.
In 2019 is het waterverbruik zo goed als gelijk aan het jaar 2018.

• Mortsel: burelen en productiehal
Het hoge verbruik in 2014 is het gevolg van een lek in de water-
leiding en het regelmatig moeten bijvullen van de 2 regenwater-
putten met leidingwater om de toiletten te kunnen doorspoelen. 

Om het verbruik van drinkwater te beperken werden in 2015 
naast de 2 bestaande regenwaterputten van elk 10 000 liter nog 
2 extra putten voorzien van 10 000 liter. De totale opvang van 
het regenwater bedraagt nu 40 000 liter. Dit regenwater wordt 
gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten in ons produc-
tiegebouw. Zonder extreme droogte hebben we in de toekomst 
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In 2018 werd er nieuwe track & trace software aangekocht waar-
mee de bestuurder een eco-score krijgt. Deze software wordt 
ook gebruikt als opleidingstool. 

De dienst infrastructuur gebruikte al een wagen op LPG, in 2018 
werd voor hen een nieuwe wagen aangekocht op CNG.

De winkels van Opnieuw & Co zijn voor de klanten en mede- 
werkers 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 van de ingang. In Lier stopt er een bus op 
50 meter van de winkel. In Kontich liggen de bushaltes op 300 
meter van de winkel. Ook onze winkelvestiging in Kessel (Nijlen) 
is dicht bij een bushalte gevestigd.

Opnieuw & Co moedigt het fietsen aan. Aan elke vestiging is er 
een overdekte fietsenstalling. 

Voor de medewerkers wordt voor verplaatsingen te voet, 
met de fiets of het openbaar vervoer een vergoeding voorzien. 
Verplaatsingen van onze medewerkers met het openbaar 
vervoer worden voor 100 % vergoed.

Opnieuw & Co betaalt aan de medewerkers een maximale 
fietsvergoeding van € 0,24 per afgelegde kilometer. 
De grote daling in het aantal gefietste kilometers in 2013 is toe 
te schrijven aan het uit dienst gaan van medewerkers die vrij ver 
van de werkplek woonden en toch met de fiets kwamen werken, 
alsook een overplaatsing naar een andere vestiging waardoor 
het te ver werd om met de fiets te gaan.  
In 2014 steeg het aantal gefietste kilometers aanzienlijk. We 
merken zelfs een verdubbeling t.o.v. 2013. 5 nieuwe medewer-

normaal gezien geen tekort meer aan regenwater voor eigen 
gebruik en zo zal onze ecologische voetafdruk ook weer een 
stuk kleiner worden.

De daling van het waterverbruik in 2016 is het verdere gevolg 
van de 2 extra regenwaterputten die in de loop van 2015 ge-
plaatst werden. De stijging in 2017 heeft te maken met de extra 
tewerkstelling bij zowel productie als logistiek. De stijging in 
2018 is te verklaren door de tewerkstelling die alweer uitbreid-
de en het overschakelen van regenwater naar kraantjeswater 
tussen 9 juli en 6 augustus door de lange droogte in de zomer. 
Daarbij heeft de zomerbar Kaffee Allee die vlakbij de 
Opnieuw & Co site werd open gehouden ook een aanzienlijke 
hoeveelheid water van ons afgenomen. De daling in 2019 is te 
verklaren doordat er niet overgeschakeld hoefde te worden naar 
kraantjeswater. De regenputten werden extra bijgevuld door het 
overpompen van grondwater via de site van Revive.

Transport
Opnieuw & Co wil het negatief milieueffect door motortransport 
zoveel mogelijk reduceren. 
Het transport van goederen wordt verzorgd door 17 bestel- 
wagens. Onze ophaaldienst werkt 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.
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kers en 1 medewerker die zijn wagen ingeruild heeft voor de 
fiets, zorgden samen voor 15 500 van de gereden fietskilome-
ters in 2014. In 2015 daalde het aantal gefietste kilometers. Dit 
was o.a. het gevolg van een medewerker die naar een andere 
vestiging verplaatst werd en nu vlakbij de werkplaats woont en 
de langdurige afwezigheid wegens ziekte van een aantal andere 
medewerkers. In 2016 en 2017 steeg het aantal fietskilometers 
opnieuw. In 2018 steeg het aantal fietskilometers spectaculair 
in vergelijking met de voorgaande jaren. Er zijn verschillende 
medewerkers gestart in 2018 die met de fiets de woon-werkver-
plaatsing maakten.

In 2019 zien we opnieuw een grote stijging van het aantal 
gefietste kilometers. Dit heeft te maken met het fietsplan 
dat we geïntroduceerd hebben voor onze omkaderingsleden. 
We hebben hiervoor een budget vrijgemaakt van € 40 000. 

In elke vestiging worden fietsers verwend 
met een overdekte fietsenstalling.

Omkaderingsleden, die minder dan 5 kilometer enkel 
woon-werkverplaatsing hebben, konden een stadsfiets kiezen. 
Iemand die meer dan 5 kilometer van de tewerkstellingsplaats 
woont kon kiezen voor een elektrische fiets. 

Administratief beheerders en werkbegeleiders kregen een fiets/
elektrische fiets in bruikleen. Deze fietsen werden aangekocht 
via CASE (Centrale Aankoop voor Sociale Economie). Case is een 
aankoopassistent voor de sociale sector (sociale economie en 
social profit) in Vlaanderen en Brussel. 

Voor verantwoordelijken, coördinatoren en managers heeft 
Opnieuw & Co een fiets/elektrische fiets aangekocht, die de 
werknemer via het brutoloon terugbetaalt. Op deze manier is 
de aankoop van een fiets/elektrische fiets veel voordeliger en is 
de fiets na afbetaling eigendom van de werknemer. 23 van de 
50 omkaderingsleden hebben ingeschreven op het fietsplan. 

Fietsen zorgt voor het verminderen van de CO2-emissie en is 
ideaal voor afstanden korter dan 10 kilometer. Bovendien is 
fietsen gezond. Fietsers staan nooit in de file en hebben geen 
last van parkeerproblemen. We merken zelf ook dat onze werk-
nemers die met de fiets naar het werk gaan gelukkiger zijn. 

Aantal gefietste 
km werknemers
2008 7 979 km

2009 11 506 km

2010 13 345 km

2011 22 450 km

2012 19 023 km

2013 15 371 km

2014 31 994 km

2015 23 372 km

2016 23 953 km

2017 26 163 km 

2018 36 960 km

2019 39 729 km
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OPVOLGING PLANNING 2019
•  Er werd een fietsplan uitgewerkt voor de omkadering.

•  De Inforum wordt niet meer voor iedereen geprint: 

enkel per mail en ad valvas.
•  Er worden geen infoflyers meer verdeeld bij de 

loonbrieven.
•  Het wagenpark werd uitgebreid en vernieuwd met 

3 vrachtwagens euro 6-norm.

•  Geen papieren facturen meer krijgen of versturen: 

alles digitaal, werd voor 90 % gerealiseerd.

PLANNING 2020
•  Wagenpark vernieuwen met 1 vrachtwagen euro 6-norm

•  Asbestdak van de grote loods verwijderen (na aankoop 

volledige loods)
•  Dak van de grote loods vol zonnepanelen (na aankoop 

volledige loods)
•  Fietsplan voor maatwerkers (indien subsidie)

•  Inzetten op biodiversiteit in groenzones aan onze winkels

•  2 elektrische bakfietsen voor infrastructuur (indien 

subsidie)

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die Opnieuw & Co in dit hoofdstuk haalt:
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Een belangrijke doelstelling van Opnieuw & Co is het creëren 
van duurzame tewerkstelling. Vooral kortgeschoolden en 
langdurig werklozen vinden moeilijk een baan op de reguliere 
arbeidsmarkt. Opnieuw & Co richt zich op deze groep werkzoe-
kenden en probeert via opleiding en werkervaring hun kansen 
op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. 

Arbeidsplaatsen 
In december 2019 werkten er in totaal 413 mensen voor 
Opnieuw & Co. 

Overzicht van alle verschillende statuten tewerkgesteld bij 
Opnieuw & Co op datum van 31/12/2019. 
•  141 werknemers met een vast contract van onbepaalde duur:

>   51 omkadering
>   84 maatwerkers (voorwaarden kortgeschoold, min. 5 jaar 

werkloos, indicering via de VDAB (= onderzoek of iemand 
kan erkend worden als persoon met een arbeidsbeper-
king en op basis hiervan bepaalde rechten kan krijgen).

>   6 reguliere medewerkers
• 192 mensen met het statuut van artikel 60 - leerwerknemers: 

>   Leerwerknemers zijn mensen die om noodgedwongen 
redenen bij het OCMW terechtkomen en voor een bepaal-
de periode (1 tot 2 jaar) kunnen tewerkgesteld worden in 
een maatwerkbedrijf. Daar worden ze voorbereid op een 
tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit. 

>   In 2019 volbrachten 160 leerwerknemers hun tewerkstel-
lingsperiode bij Opnieuw & Co. 

>   Bij 4 personen werd het contract om dringende redenen 
beëindigd (bijvoorbeeld: diefstal, druggebruik…).

>   Opnieuw & Co informeert regelmatig alle OCMW’s met een 
digitale nieuwsbrief “Doorstroom”. In 2019 werden er 
2 verstuurd. 

6   Doelstelling 4 - Creëren van kansen 
voor tewerkstelling

•  45 medewerkers in het project arbeidszorg:
>  Dit project startte in 2002 voor personen die omwille 

van persoons-en/of maatschappijgebonden redenen 
niet (meer) terecht kunnen in een regulier of sociaal 
arbeidscircuit. 

>  Arbeidszorg biedt dagstructurering en een zinvolle 
activiteit aan. 

>  Het gaat om vrijwillig onbetaald werk onder 
begeleiding.

>  Zij werken steeds deeltijds.
•  4 vrijwilligers:

>  3 klassieke vrijwilligers (gepensioneerden van 
Opnieuw & Co)

>  1 vrijwilliger van het vluchtelingencentrum van het 
Rode Kruis in Lint.

•  13 stagiairs: stages via verschillende organisaties oa vzw 
de Markgrave, zorgcontract BuSo, GTB, instapstage VDAB, 
Steinerschool, vzw Levanto… De duur van de stage is 
afhankelijk van de organisatie. 

•  4 jongeren via het project lerend werken: dit zijn 
jongeren tot 18 jaar die deeltijds onderwijs volgen en 
deeltijds werken.

•  Via justitie (Justitiehuis Antwerpen, Mechelen en vzw 
Elegast) voerden op 31 december 2019, 14 mensen een 
werkstraf uit. De meeste werkstraffen bestaan uit maximaal 
200 uren per straf die gewerkt moeten worden.

Opnieuw & Co heeft 2 contracten van leermedewerkers 
stopgezet en van 1 arbeidszorgmedewerker. 1 leermede-
werker stond op de afdeling logistiek en dit was te zwaar 
voor hem. Hij is ondertussen tewerkgesteld in winkel Nijlen. 
De andere leermedewerker en arbeidszorgmedewerker zijn 
stopgezet wegens te veel onwettige afwezigheden. 



72

Reden van 
uitdiensttreding Omkadering

Maatwerk 
medewerkers

Leer- 
werknemers

Arbeidszorg-
medewerkers Justitie Andere

Onderling akkoord 1 2 0 0 0 0

Stop wegens vast contract 0 0 0 0 0 1

Stopgezet Opnieuw & Co 2 3 2 1 4 1

Stopgezet OCMW dringend 0 0 4 0 0 0

Stopgezet toeleider 0 0 20 23 17 15

Einde vervangingscontract 0 1 0 0 0 4

Volledig uit dienst 0 9 163 4 78 40

Zelf stopgezet 2 1 12 11 3 11

Na proeftijd geen vast contract 0 0 0 0 0 0

Met Pensioen 0 1 0 0 0 0

Statuten bij Opnieuw & Co 
(aantal fysieke personen) 2015 2016 2017 2018 2019

Vaste contracten 
(omkadering + maatwerkers) 99 30,90 %

Vaste contracten omkadering 43 12,10 % 49 12,30 % 47 10,49 % 51 12,38 %

Vaste contracten maatwerk 66 18,70 % 67 16,70 % 76 16,96 % 84 20,39 %

Reguliere contracten 5 1,30 % 6 1,23 % 6 1,46 %

Via OCMW’s 112 35,00 % 106 30,00 % 165 41,40 % 213 47,54 % 192 46,60 %

Arbeidszorgmedewerkers 67 21,80 % 98 27,80 % 74 18,50 % 58 12,95 % 45 10,92 %

Vrijwilligers 1 0,30 % 4 1,10 % 4 1 % 5 1 % 4 1 %

Stagiairs 25 7,00 % 17 4,80 % 14 3,40 % 12 2,68 % 13 3,16 %

Via justitie (werkstraf) 16 5,00 % 19 5,40 % 16 4,00 % 27 6,03 % 14 3,39 %

Lerend werken 5 1,30 % 4 0,89 % 4 0,97 %

Totaal 230 100 % 353 100 % 399 100 % 448 100 % 413 100 %
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Benchmark: 
Volgens gegevens van HERW!N werkten in 2018 gemiddeld 
190 mensen bij een kringloopcentrum, bij Opnieuw & Co 
werkten in 2019 413 mensen.

Aantal

Totaal 28 
kringloop- 

centra 2018

Gemiddelde 
/centrum 

2018

Opnieuw 
& Co  
2019

F 
P*

aantal personeels- 
leden (FP) 5311 190 412

V 
T 
E**

aantal VTE (eigen 
payroll = omkadering + 
maatwerkers

2 646 87,43 124,82

aantal VTE (andere) 1 749 56,46 227,5

aantal VTE (totaal) 4 395 143,89 352,32

—
*FP = fysieke personen / **VTE = voltijdse equivalenten

Justitie

Opnieuw & Co geeft alternatief gestraften van het Justitiehuis 
Antwerpen, Mechelen en vzw Elegast de kans om hun werkstraf 
op onze werkvloer te volbrengen. In 2019 voerden doorheen het 
hele jaar 99 mensen een werkstraf uit bij Opnieuw & Co.

Aantal justitie- 
medewerkers

Aantal 
uren

2008 47 2 870

2009 46 3 286

2010 22 1 418

2011 54 3 093

2012 75 6 342

2013 69 5 403

2014 81 6 350

2015 107 8 840

2016 120 8 504

2017 76 6 129

2018 71 6 322

2019 99 8 408

201 mensen met het statuut artikel 60-leerwerknemers waren in 2019 
bij Opnieuw & Co aan de slag.

Profiel van de medewerkers - omkadering 
en maatwerkers - in vast dienstverband

We gaan na in hoeverre Opnieuw & Co er effectief in slaagde 
haar doelstelling, ‘het tewerkstellen van kortgeschoolde langdu-
rig werklozen’, te realiseren.
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Hierin zijn de arbeidszorgmedewerkers, leerwerknemers 
(artikel 60-ers) en vrijwilligers niet inbegrepen.

Bij Opnieuw & Co hebben 35 medewerkers (30 omkadering en 
5 anderen) een hoger opleidingsniveau dan het lager secundair 
onderwijs. Dit is 8,49 % van het totaal aantal medewerkers bij 
Opnieuw & Co.

Overzicht woonplaats van onze medewerkers

—
*Andere gemeenten; 1 medewerker per gemeente met uitzondering van Beerzel en Bouwel 2: Beerzel, Blankenberge, Bouwel, Brecht, Burcht, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, 
Hofstade, Koningshooikt, Massenhoven, Niel, Rotselaar, Schilde, Vilvoorde, Wijnegem.

Woonplaats
Aantal 

medewerkers

Antwerpen 
(district) 186

Berchem 22

Berlaar 7

Boechout 9

Boom 4

Borgerhout 6

Borsbeek 5

Deurne 13

Duffel 6

Edegem 11

Grobbendonk 2

Herenthout 2

Hoboken 6

Itegem 1

Kessel 1

Kontich 5

Woonplaats
Aantal 

medewerkers
Lier 28

Lint 6

Mechelen 9

Merksem 3

Mortsel 17

Nijlen 16

Ranst 3

Reet 1

Rumst 3

Sint-Katelijne- 
Waver 6

Wilrijk 8

Wommelgem 6

Zandhoven 2

Andere 
gemeenten* 18

Totaal 412

Leeftijd alle werknemers
Jongste medewerker (stage): 16 jaar 
Oudste medewerker (klassieke vrijwilliger): 67 jaar 
Gemiddelde leeftijd (alle statuten): 38 jaar 

2019 Mannen Vrouwen Totaal
-18 3 0 3

18-20 11 1 12

21-25 45 7 52

26-30 51 11 62

31-35 47 18 65

36-40 36 8 44

41-45 16 19 35

46-50 24 18 42

51-55 37 17 54

56-60 20 11 31

61-65 5 5 10

65+ 0 2 2
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Evolutie tewerkstelling van 2015-2019 in VTE
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Multicultureel Opnieuw & Co
In 2019 werkten 43 verschillende etniciteiten bij 
Opnieuw & Co. Hierdoor is het multicultureel karakter van 
Opnieuw & Co verzekerd.

Arbeidsprestaties: effectief gewerkte uren
Het aantal uren in de categorie ‘leerwerknemers’ is gestegen 
omdat er een nieuwe uitbreiding geweest is van het aantal 
leerwerknemers van OCMW Antwerpen. De uren van de arbeids-
zorgmedewerkers in 2019 zijn daarentegen gezakt zoals je in 
onderstaande tabel kan zien.

Evolutie tewerkstelling
In 2019 is het aantal VTE (voltijdse equivalenten) gedaald. Deze 
daling gaat over de medewerkers in het statuut artikel 60 (leer-
werknemers). Dit heeft te maken met het aantal toeleidingen 
die vanuit de OCMW’s, en in het bijzonder vanuit het OCMW van 
Antwerpen, sterk gedaald zijn. Zij hebben minder medewerkers 
die in aanmerking komen voor een tewerkstelling in het statuut 
van artikel 60.

Arbeidsongevallen
Het aantal arbeidsongevallen in 2019 is gestegen t.o.v. 2018. 
Meer medewerkers en meer gepresteerde uren verhogen het 
risico op ongevallen. Veelvoorkomende arbeidsongevallen zijn: 
vallen/uitglijden, kneuzingen door goederen van of met een 
goederenkar tegen het lichaam (voet, been, handen, hoofd, 

De medewerkers van verschillende teams samen op de foto.

Effectief gewerkte uren 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Omkadering 43 432 36 806 43 122 51 021 56 349 70 094 74 152 72 931

Doelgroep maatwerk/SW 83 054 85 307 95 312 94 460 95 454 95 293 107 505 114 958

Art.60 (leerwerknemers) 115 125 121 650 147 191 168 084 146 534 220 162 285 614 317 945

Arbeidszorgmedewerkers 14 457 15 109 20 968 32 130 50 470 47 247 37 413 34 027

Andere 1 316 3 323 6 646 9 240 9 359 13 063 10 687 13 313 

Totaal 257 385 262 196 313 239 354 935 358 166 445 859 515 371 553 174
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knie) ergens tegen lopen of vallen, woon-werk fietsongeval. Er 
was in 2019 1 ernstig arbeidsongeval: een dubbele vingerbreuk.

We zien vooral een sterke stijging van de arbeidsongevallen 
in de teams die het afgelopen jaar een sterke groei hebben 
gekend. Dat zijn de teams van productie, logistiek en winkel 
Nijlen. Dat zijn niet alleen extra medewerkers die in totaal 
meer arbeidsuren kloppen en zo ook meer risico lopen op een 
arbeidsongeval, maar ook de massa te verwerken goederen 
die jaar na jaar groeit, geeft een verhoogd risico op een 
arbeidsongeval. Er zijn meer handelingen, meer transport, 
meer manipulaties van goederen, meer afval enz. 

Zo zien we ook in de winkelteams het aantal ongevallen stijgen 
(uitgezonderd Winkel Mortsel). Ondanks het feit dat het totaal 
aantal gepresteerde werkuren in 2019 gestegen is, is de frequen-

tiegraad en de ernstgraad van de arbeidsongevallen gedaald 
tegenover 2018.

Er wordt voortdurend gewerkt aan het beleid om het aantal 
ongevallen te verminderen. We houden op regelmatige basis 
veiligheidsrondgangen met de medewerkers en omkadering. 
Er is een dagelijkse controle op het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen en fluohesjes (deze zijn verplicht in 
de logistieke zone en in het containerpark). Bij productie en 
infrastructuur gebruiken de werknemers snijbestendige hand-
schoenen. Het feit dat deze veiligheidsvoorwaarden ter harte 
worden genomen, geeft dat we vooral kleine en minder ernstige 
arbeidsongevallen registreren met minder dagen arbeidsonge-
schiktheid dan vorig jaar. Verder werden een risicoanalyse en 
veiligheidsinstructiekaarten opgemaakt. Daarnaast geven de 
werkbegeleiders les op de vrachtwagen i.v.m. heffen en tillen, 
veiligheid in het verkeer en allerhande manieren om het werk 
op een veilige manier uit te voeren.

In een teamoverleg zal veilig werken altijd mee opgenomen 
worden als aandachtspunt op de agenda.

Nieuw is ook dat we dit jaar 
een beloningsbeleid opgezet 
hebben om zo min mogelijk 
arbeidsongevallen per team te 
hebben. Zo zijn op de werk-
vloer affiches met beelden van 
de meest voorkomende risico’s 
per team voorzien, met een 
streefdoel naar x aantal dagen 
zonder arbeidsongevallen. Zo 
worden medewerkers bewuster 
gemaakt om veilig te werken. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ondersteunende 
diensten 2 2 0 3 6 3

Dienstverlening 0 0 0 0 0 0

Productie 0 6 5 4 9 15

Logistiek 16 10 9 22 9 16

Winkel Duffel 4 5 0 1 4 5

Winkel Mortsel 3 6 3 4 10 6

Winkel Lier 3 1 0 2 0 3

Winkel Kontich 1 0 0 0 3 3

Winkel Kessel 
(Nijlen) 0 2 3 1 3 7

Kilomeet 0 0 0 1 3 0

Totaal 29 32 20 38 47 58
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Totaal %

2011 8,14

2012 5,98

2013 11,0

2014 8,59

2015 8,34

2016 10,52

2017 11,31

2018 8,59

2019 8,80

Ziekteverzuim
Op jaarbasis was een medewerker bij Opnieuw & Co in 2019 
gemiddeld 13,18 kalenderdagen ziek. Dit is 8,8 % van de totaal 
te presteren arbeidsduur. Sinds 2017 is dit een duidelijke daling. 
De daling zou verklaard kunnen worden door een daling van de 
werkdruk doordat er meer personeel is aangenomen. 

Benchmark: 
Het ziekteverzuim in België bedraagt 
5,88 % (bron: SD Worx 20 februari 
2020). Bij sociale werkplaatsen ligt dit 
vanwege de kansengroepen 
klassiek veel hoger en bedraagt dit 
13 % (bron: HERW!N 2018). 
Bij Opnieuw & Co was dit in 2019: 
8,8 %. Het ziekteverzuim bij Belgi-
sche werknemers blijft toenemen. 
Concreet betekent dit dat de Belg in 
2019 gemiddeld 13 dagen afwezig 
was door ziekte (nog 9,4 in 2008). 
Het totale verzuimpercentage steeg 
sinds 2008 van 4,15 % naar 5,88 %: 
dit is een stijging met 29 %. 

Werknemersvertegenwoordiging
Opnieuw & Co heeft sinds 7 mei 2012 een Comité voor Preventie 
en Bescherming op het Werk (CPBW). Hieronder een overzicht 
van de samenstelling van het CPBW na de sociale verkiezingen 
van 12 mei 2016. 

Na de herschikking van de werknemersafgevaardigden voor 
het CPBW is er enkel nog Paul Tobback als verkozen lid met als 
vervanger Nick Sels. Hierdoor werd het aantal afgevaardigden 
van werkgeverszijde ook in verhouding geplaatst. Tegenover één 
werknemersafgevaardigde werd één werkgeversafgevaardigde 
voorzien zoals de wetgeving dit voorschrijft.

Het CPBW is dan ook ingekrompen in aantal leden.
•  Koen Goemans is effectief lid voor de werkgeversafgevaardigden
•  Caroline Osselaer is plaatsvervanger voor Koen Goemans.

Het CPBW is in 2019 op volgende data samengekomen:

Vergaderingen CPBW Syndicaal overleg
30 januari 2019 31 januari 2019

27 februari 2019 27 februari 2019

19 maart 2019 19 maart 2019

april 2019 - Geen april 2019 - Geen

15 mei 2019 15 mei 2019

29 mei 2019 29 mei 2019

26 juni 2019 26 juni 2019

30 juli 2019 30 juli 2019

25 september 2019 25 september 2019

30 oktober 2019 30 oktober 2019

27 november 2019 27 november 2019

In augustus en december geen CPBW of syndicaal overleg



Het gebruik van deze strips helpt op een ludieke manier het
veiligheidsbewustzijn te verhogen bij alle medewerkers.
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Veiligheid
Opnieuw & Co hecht veel belang aan veilig werken. Alle voorzor-
gen worden genomen om een omgeving te creëren waarin veilig 
en doelmatig gewerkt kan worden. De zone waarin met fluohes-
jes gewerkt moet worden, is bijvoorbeeld duidelijk agebakend. 
Onze heftruckchauffeurs hebben een opleiding gekregen en zijn 
na theoretische en praktische proeven gecertificeerd.

Om de veiligheid bij de operationele teams te verhogen zijn 
we in mei 2014 van start gegaan met een nieuw instrument: de 
maandelijkse checklist veiligheid en welzijn.

Elke teamcoördinator doet maandelijks op een willekeurig 
tijdstip een zelfaudit met een score. Dit rapport met 
opmerkingen gaat naar de Managers en de Interne Preventie-
adviseur. Hoe hoger het percentage, hoe beter de score op de 
vragen die gesteld worden in de checklist.

Overzicht maandelijkse checklist Welzijn & Veiligheid: 

De meest voorkomende punten zijn: op sommige plekken zitten 
er putten of oneffenheden in de vloer, niet alle ruimtes kunnen 
voldoende verlucht worden en de temperatuur is moeilijk te 
regelen vooral in volle zomer en volle winter. Verder zijn er nog 
een paar punten die van tijdelijke aard zijn zoals bijvoorbeeld 
deuren, blusapparaten en nooduitgangen die niet vrij zijn. Deze 
punten worden meteen aangepakt en komen hierdoor niet 
terug. Elke teamcoördinator reikt oplossingen aan wanneer hij 
of zij punten tegenkomt die niet goed genoeg scoren. 

Punten waaraan aandacht wordt besteed bij Opnieuw & Co en 
die het harde werk aangenamer en veiliger maken:
•  Alle vrachtwagens hebben een laadklep om het heffen voor de 

werknemers te beperken.
•  Om de producten beter te kunnen vervoeren werken we met 

karren waarin laadbakken gestapeld kunnen worden en pla-
teaus op wielen waarop stukken vervoerd kunnen worden.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Productie 94 % 90 % 91 % 97 % 97 % 95 % 97 %

Kilomeet - - - 99 % 100 % 100 % 100 %

Logistiek 85 % 98 % 97 % 97 % 98 % 96 % 99 %

Winkel Lier 97 % 99 % 99 % 99 % 95 % 97 % 98 %

Winkel Duffel 98 % 93 % 96 % 94 % 96 % 99 % 99 %

Winkel Mortsel 94 % 95 % 98 % 98 % 97 % 97 % 99 %

Winkel Kontich - 98 % 99 % 100 % 98 % 95 % 95 %

Winkel Nijlen - - 99 % 96 % 95 % 95 % 98 %

Gem. alle teams 93 % 96 % 97 % 97 % 97 % 97 % 98 %
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•  In de productie zijn er verstelbare tafels voor de medewerkers 
voorzien en er zijn rolbanden die intern transport van bakken 
ergonomisch sterk verbeteren.

•  In de textielafdeling wordt er gewerkt met een geautomatiseer-
de sorteermachine die via transportbanden het textiel naar de 
juiste verwerkplekken brengt. Dit geeft veel minder manueel 
verplaatsen van textielfracties.

•  Er wordt gewerkt met heftrucks en transpalletten.
•  Er werden voor elke locatie interventieploegen opgesteld 

(voornamelijk werkbegeleiders en verantwoordelijken) die zo-
wel een opleiding veilig brandblussen volgen als een opleiding 
EHBO.

De jaarlijks verplichte evacuatie-oefening ging in 2019 door bij 
alle teams: 
•  Vredebaan 76 - Mortsel: productie & logistiek magazijn: 

07/08/2019
•  Borsbeeksebinnenweg 51 - Mortsel: winkelvestiging: 

22/10/2019
•  Hondiuslaan 46 - Duffel: winkelvestiging: 17/10/2019
•  Antwerpsesteenweg 391 - Lier: winkelvestiging: 25/10/2019
•  Prins Boudewijnlaan 1 - Kontich: winkelvestiging: 19/02/2019
•  Grote Steenweg 55 - Kessel (Nijlen): winkelvestiging: 

29/11/2019

Begin 2020 zal de interne preventieadviseur met ondersteuning 
van de externe preventiedienst IDEWE een nieuwe risicoanalyse 
voor heel het bedrijf opmaken. Dit onderzoek is nodig omdat 
de vorige risicoanalyse dateert van 2013 en de werking van 
Opnieuw & Co ondertussen op diverse punten geëvolueerd is.

Na de opmaak van deze risicoanalyse zal er een nieuw globaal 
preventieplan (GPP) opgemaakt worden voor de periode 2020 
- 2025 en in jaaractieplannen (JAP) opgesplitst worden voor de 
komende vijf jaar

HR-instrumenten Opnieuw & Co
Bij het ontwikkelen van onze instrumenten zijn we vertrokken 
vanuit onze visie, waarbij we voor alle medewerkers en omka-
dering zelfontplooiing waarborgen door op een mensgerichte, 
milieubewuste en verantwoorde manier te ondernemen. 

Het competentieprofiel vormt de basis voor het leerschema, 
de handleiding en cursussen die samen een voedingsbodem 
vormen om elke medewerker de nodige kennis, vaardigheden 
en attitudes aan te leren. 

Leerinspanningen worden begeleid aan de hand van diverse 
opvolgingsgesprekken en digitaal geregistreerd.

Om taal te geven aan onze mensen wanneer ze zich begeven op 
de arbeidsmarkt hebben we een doorstroomprofiel ontworpen 
voor alle 20 medewerkersfuncties en kunnen ze een certificaat 
werkervaring behalen.

Koen Goemans
Directeur

Mortsel, datum
Certificaatnr. x x x x

Uitgereikt aan: 
Naam

die tijdens zijn/haar tewerkstelling als Kassier-Winkelmedewerker 
(Kassamedewerker, Winkelbediende, Rayonbediende, Aanvuller) 
x u. opleiding heeft gevolgd en y dagen praktijkervaring in de 

winkel heeft opgedaan. 

Kassaprocedures (manueel en digitaal), klantgerichtheid, 
decoratie- en etalagetechnieken, werken met hulpmiddelen, 

beveiligingsprocedures, rayonbeheer.

Certificaat
Werkervaring
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In juli 2016 zijn we gestart met het afleveren van het certificaat 
werkervaring. Dit is een gepersonaliseerd attest met een over-
zicht van leerinspanningen en werkervaring, dat wordt uitgereikt 
na 3 geslaagde jobspecifieke werkopdrachten. De opdrachten 
die de werknemer moet uitvoeren, hangen dus af van zijn of 
haar functie. Klantvriendelijkheid is dan weer een belangrijk 
punt bij elke functie. Enkel de werknemers die hun opdrachten 
met succes volbrengen, ontvangen een certificaat werkervaring. 
Dat kunnen ze tonen bij mogelijke werkgevers, als een soort van 
aanbeveling.

Groeien doen we samen en in een geschikte werkomgeving. 
Deze HR-instrumenten vormen een stevige basis voor een 

Functioneringsgesprekken en 
waarderingsgesprekken

Binnen Opnieuw & Co is het de afspraak om met elke nieuwe 
werknemer 1 keer per jaar een waarderingsgesprek en 1 keer 
per jaar een functioneringsgesprek te houden. Vanaf het tweede 
jaar houdt men of een functioneringsgesprek of een evaluatie-
gesprek.

CERTIFICATEN 
TEWERK- 
STELLING 2016 (GESTART IN JULI) 2017 2018 2019

Team
Uitge- 

stroomd

Aantal 
uitgereikte 
certificaten

% 
uitgereikt

Uitge- 
stroomd

Aantal 
uitgereikte 
certificaten

% 
uitgereikt

Uitge- 
stroomd

Aantal 
uitgereikte 
certificaten

% 
uitgereikt

Uitge- 
stroomd

Aantal 
uitgereikte 
certificaten

% 
uitgereikt

De Kilomeet 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 3 2 67 %

Dienstverlening 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 3 3 100 %

HR - Administratie 0 0 0 % 1 1 100 % 0 0 0 % 1 0 0 %

Infrastructuur 2 1 50 % 2 2 100 % 7 4 57 % 8 6 75 %

Logistiek 4 3 75 % 13 11 85 % 29 22 76 % 35 32 91 %

Productie 11 2 18 % 22 2 9 % 33 16 48 % 43 12 28 %

Winkel Duffel 5 2 40 % 13 8 62 % 11 6 55 % 23 18 78 %

Winkel Kontich 2 0 0 % 6 5 83 % 10 5 50 % 13 9 69 %

Winkel Lier 2 1 50 % 5 4 80 % 8 4 50 % 8 8 100 %

Winkel Mortsel 3 1 33 % 6 0 0 % 12 4 33 % 15 12 80 %

Winkel Nijlen 4 2 50 % 4 1 25 % 5 2 40 % 10 3 30 %

Totaal 33 12 36 % 72 34 47 % 115 63 55 % 162 105 65 %

gerichte ontwikkeling van de vereiste competenties en een 
verhoogde inzetbaarheid in en buiten onze organisatie. 
Ervaring werkt!
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POP-gesprekken 
In september 2015 zijn we gestart met het voeren van POP-ge-
sprekken voor onze maatwerkers. Een POP of Persoonlijk Ont-
wikkelingsplan, is een instrument om een beter zicht te krijgen 
op de verborgen talenten van onze medewerkers en heeft als 
doel om een echte win-win te creëren zowel voor de medewer-
ker als voor de organisatie. 

—
*  De Kilomeet werd in augustus 2016 geopend. Er werden in 2016 geen functione-

rings- of waarderingsgesprekken gehouden. Bij het team promotie, nu marketing en 
communicatie werden door langdurige afwezigheid van de afdelingsverantwoorde-
lijke in 2016 ook geen gesprekken gehouden.

FUNCTIONERINGS/WAARDERINGSGESPREK
Team 2015 2016 2017 2018 2019

Winkel Mortsel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Winkel Duffel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Winkel Lier 100 % 96 % 100 % 100 % 100 %

Winkel Kontich 100 % 100 % 100 % 96 % 100 %

Winkel Nijlen 100 % 98 % 100 % 100 % 100 %

Winkel De Kilomeet* - 0 % 100 % 100 % 50 %

Productie 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Logistiek 100 % 100 % 99 % 100 % 100 %

Dienstverlening - - 100 % 100 % 100 %

Personeelsadministratie 100 % 100 % 100 % 100 % 80 %

Team marketing 100 % 0 % 100 % 100 % 100 %

Algemene administratie 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Infrastructuur 100 % 90 % 75 % 100 % 100 %

Totaal 100 % 82 % 98 % 100 % 94 %

Met een POP-plan kan je vele richtingen uit: je kan plannen 
maken om je huidig functioneren te behouden of te versterken, 
jezelf te specialiseren in één van je competenties, een andere 
job binnen Opnieuw & Co te vinden of de sprong te wagen naar 
de arbeidsmarkt. In totaal zijn er ondertussen 24 POP-plannen 
opgemaakt. In 2019 werden 69 POP-gesprekken gevoerd. 

Inspraak
Medewerkers kunnen met hun vragen en opmerkingen terecht 
bij hun directe leidinggevenden. In elke vestiging hangt een 
ideeënbus waar ook opmerkingen in achtergelaten kunnen 
worden. In 2019 werd er geen enkele opmerking achtergelaten 
in de bus. 

Medewerkersbevraging
In 2019 organiseerden we onze tiende medewerkersbevraging. 
In totaal namen 323 medewerkers en omkaderingsleden deel 
aan deze bevraging (89 %): omkadering, maatwerkers, leerwerk-
nemers en arbeidszorgmedewerkers. De volgende bevraging is 
gepland voor 2021.

De vragenlijst van 2017 vormt de basis voor de bevraging en de 
nadruk ligt vooral op een eenvoudig en toegankelijk taalge-
bruik, zodat de vragen ook duidelijk zijn voor onze anderstalige 
medewerkers. De lijst bestaat uit 45 vragen. De bevraging wordt 
steeds anoniem afgenomen.

De resultaten waren zeer goed: 3,31 op 4 voor de omkaderings-
leden en 3,29 op 4 voor de medewerkers. Vooral de thema’s 
‘Mijn Team’, ‘Mijn Werk’, ‘Overleg’ en ‘Ik en Opnieuw & Co’ scoren 
hoog in 2019. 
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Samenvatting bevraging Omkadering (excl. Medewerkers): 
jaarvergelijking algemeen gemiddelde per thema:

Thema’s 1999 2002 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Mijn team 3,10 2,99 3,11 3,10 3,27 3,23 3,22 3,64 3,61 3,25

Tevredenheid 2,64 3,13 2,84 2,81 2,94 3,22 3,24 3,61 3,67 2,98

Mijn werkplek 2,70 2,90 2,66 2,79 2,95 2,96 3,11 3,46 3,42 2,98

Mijn werk 3,14 3,26 3,15 3,11 3,19 3,26 3,24 3,54 3,42 3,51

Overleg 2,59 3,06 3,14 2,82 3,07 3,25 3,23 3,65 3,61 3,63

Ik en Opnieuw & Co 3,38 3,33 3,25 3,18 3,27 3,30 3,31 3,65 3,50 3,40

Algemeen gemiddelde 2,93 3,11 3,02 2,97 3,12 3,20 3,23 3,59 3,54 3,29

Thema’s 2009 2013 2015 2017 2019
Mijn team 3,09 3,50 3,70 3,68 3,70

Tevredenheid 2,97 3,20 3,54 3,56 3,35

Mijn werkplek 2,64 3,01 3,50 3,26 1,80

Mijn werk 3,00 3,30 3,56 3,45 3,52

Overleg 3,07 3,41 3,81 3,69 3,73

Ik en Opnieuw & Co - 3,33 3,88 3,75 3,76

Algemeen gemiddelde 2,95 3,29 3,67 3,57 3,31

In 2011 werden de mensen van omkadering niet bevraagd 
omdat het niet opportuun gevonden werd om ze twee maal te 
bevragen. Alle mensen van omkadering werden toen bevraagd 
door de preventiedienst IDeWe. Dat gebeurde naar aanleiding 
van een doorlichting van de arbeidsinspectie.

Samenvatting bevraging Medewerkers (excl. Omkadering): jaarvergelijking algemeen gemiddelde per thema:
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Team 2015 2016 2017 2018 2019

Managers 12x/jaar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Logistiek 10x/jaar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Productie 2x/jaar 100 % 95 % 100 % 100 % 75 %

Winkel Mortsel 10x/jaar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Winkel Kontich 4x/jaar 100 % 93 % 100 % 96 % 100 %

Winkel Duffel 10x/jaar 100 % 0 % 100 % 100 % 100 %

Winkel Lier 5x/jaar 70 % 100 % 73 % 100 % 100 %

Winkel Nijlen 12x/jaar 92 % 100 % 100 % 100 % 100 %

De Kilomeet 10x/jaar - - 100 % 85 % 73 %

PAD/Administratie 10x/jaar - 100 % - 100 % 100 %

Infrastructuur 10x/jaar 100 % 0 % 100 % 100 % 95 %

Marketing en Communicatie 10x/jaar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Dienstverlening 12x/jaar - 90 % 58 % 92 % 74 %

Overlegmomenten

—
*  De afdeling dienstverlening werd pas in 2017 opgericht.

In 2013 zijn we bij Opnieuw & Co gestart met meer en gestruc-
tureerd overleg met verslaggeving. De resultaten van onze 
medewerkersbevraging in 2015 hadden aangegeven dat zowel 
de medewerkers als omkadering dit toch zeer belangrijk vinden. 
Opnieuw & Co haalde in 2019 een gemiddelde van 94 %. Elke 
drie maanden worden de resultaten van de teams geëvalueerd 
tijdens de maandencheck. Op die manier kan er snel ingespeeld 
worden op wat er speelt op de werkvloer en kijken we naar wat 
er verbeterd kan worden naar de toekomst toe. 

Loonspanning

Europa werkt aan maatregelen die de toplonen in het bedrijfs-
leven beperkt moeten houden. Ondernemingen zullen moeten 
uitleggen waarom ze hun CEO/directeur tot honderd keer meer 
betalen dan hun doorsnee werknemer. Dat de baas acht tot tien 
keer meer verdient, vinden de meeste werknemers normaal, 
maar in veel grote bedrijven gaat dit vaak over het honderd-
voud.
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Bij Opnieuw & Co is dit 3,65 x. Dat cijfer is gebaseerd op de bru-
tolonen bij Opnieuw & Co. Maaltijdcheques werden hier niet bij-
geteld, maar aangezien iedereen hetzelfde bedrag aan maaltijd-
cheques ontvangt, heeft dit geen invloed op de loonspanning. 
Er zijn geen sectorgegevens beschikbaar over loonspanning.

Personeelsblad 
In 2013 heeft het personeelsblad van Opnieuw & Co een nieuwe 
naam en nieuwe lay-out gekregen. Ons blad draagt de naam 
‘Inforum’. Er staat minder tekst in en meer foto’s. In 2018 werd de 
lay out nog een keer helemaal vernieuwd. Er verscheen 7x een 
personeelsblad in 2019.

Cao 104
Het wettelijk verplicht plan in functie van de cao 104 voor 45+ 
werd opgesteld en uitgeschreven in 2013. Dit plan werd voorge-
legd aan het CPBW en goedgekeurd.

Opleidingen 
Binnen het HR-luik blijven we inzetten op VTO (Vorming, Trai-
ning en Opleiding). 

In 2019 werden er in totaal 49 212,5 uren interne opleiding voor-
zien. Deze opleidingen spreidden zich over onze verschillende 
doelgroepen. Het zwaartepunt ligt bij onze leerwerknemers 

Uren opleiding 2019

5 623 u

32 284 u

3 303 u
LEIDINGGEVENDEN

ANDERE (STAGES)

LEERWERKNEMER (ART. 60)

MAATWERKER2 016 u

ARBEIDSZORG
5 984 u

(art. 60), aangezien dit onze grootste groep is. Onze arbeidszor-
gers vormen de tweede grootste categorie. 

Binnen het VTO-beleid hanteren we 6 vormen van leren: cursus 
volgen (een lesmoment op de werkvloer of in een aparte 
ruimte), meelopen (onder begeleiding deelnemen aan werkpro-
cessen of ze observeren), intervisie (praktijkcases delen, dit kan 
via een groepssessie), werkopdrachten (toetsmomenten, deze 
kunnen tijdens een cursus of andere sessies volgen), coaching 
(individuele job ondersteuning) en andere (studiedagen, zelfstu-
die, bedrijfsbezoeken, webinars, etc…). Leren door meelopen 
wordt het vaakst toegepast, gevolgd door coaching en cursus. 
Dit vanuit het werkveld en onze intentie om mensen zo snel mo-
gelijk de juiste jobattitudes en kwalificaties te laten verkrijgen.

Naast de algemene competenties, die door iedereen binnen 
Opnieuw & Co worden ontwikkeld (leerbereidheid, samenwer-
ken en verantwoordelijkheid) en de competentie “kennis van 
het Nederlands”, vinden we de meeste leerinspanningen voor de 
volgende jobspecifieke competenties

Voor onze medewerkers:
•  Winkels: nauwkeurig werken, initiatief nemen en zich kunnen 

aanpassen (flexibel zijn)
•  Logistiek: materiaalkennis, veilig en zorgvuldig werken
•  Productie: nauwkeurig, ordelijk en zorgvuldig werken
•  Ondersteunende diensten: materiaalkennis, veilig en 

zorgvuldig werken

Voor onze omkadering ligt de nadruk op: 
•  Resultaatgericht werken
•  Veilig werken
•  Innoveren

Onder de noemer ‘andere’ worden ook de leermomenten van 
mensen tewerkgesteld via Profo, Educar, DAZ, Scholen, GTB 
en Levanto in kaart gebracht. Bijna de helft van de door 
Opnieuw & Co georganiseerde leermomenten wordt gevolgd 
door onze leerwerknemers (artikel 60). Van de omkadering 
namen de werkbegeleiders het vaakst deel aan leermomenten.
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Uren opleiding 2019
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Conclusie 
•  Onder begeleiding deelnemen aan werkprocessen, werkne-

mers observeren op de werkvloer en één-op-één coaching 
zijn de meest voorkomende leervormen bij het aanleren van 
competenties. 

•  Voor de medewerkers wordt sterk ingezet op het ontwikkelen 
van jobspecifieke competenties, kennis van het Nederlands, 
nauwkeurig, veilig, ordelijk en zorgvuldig werken, initiatief 
nemen, flexibel zijn en materiaalkennis.

•  De ontwikkeling van de omkadering is gericht op 
resultaatgericht en veilig werken en innoveren. Zij zijn onze 
basis voor het verspreiden van de kwaliteit.

Sociale samenwerkingen
Opnieuw & Co is een sociaalvoelend bedrijf. Dat blijkt al uit de 
sociale tewerkstelling die onlosmakelijk met de organisatie 
verbonden is. Mensen met een grotere afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt een kans op werkervaring bieden is echter niet de 
enige manier waarop Opnieuw & Co haar steentje bijdraagt. 

Tot april 2019 was er een samenwerking met vzw Sense voor de 
uitbating van het Eetcafé in winkel Mortsel. Zij nemen de tijd om 
mensen die verder van de arbeidsmarkt staan een professionele 
begeleiding en grondige opleiding te bieden in de horeca. Na 
1,5 jaar bleek het Eetcafé echter verlieslatend en kon er geen 

toekomstgerichte overeenkomst gesloten worden tussen 
Sense Mortsel en Opnieuw & Co. Daarom besliste Sense Mortsel 
om het Eetcafé te sluiten. 

Voor onze was hebben wij een samenwerking met het sociaal 
wassalon, ‘t Waske van Waar het om Draait vzw. Zij komen al 
onze was per fiets halen en brengen. Ook zij bieden werkerva-
ring, opleiding en coaching aan mensen met een lange afstand 
tot de reguliere arbeidsmarkt. 

Ook hebben wij een samenwerking met Vlaspit vzw. De Vlaspit is 
een maatwerkbedrijf waar mens, milieu en materialen centraal 
staan. Zij recycleren onder andere kaarsresten die zij omsmel-
ten tot nieuwe kaarsen. Vanuit productie sturen wij verzamelde 
restjes kaarsen op naar de Vlaspit. In ruil daarvoor krijgen wij 
kaarsen die wij op onze beurt verkopen in onze winkels. 

Niet enkel bij langdurige samenwerkingen wordt gekeken naar 
bedrijven die mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt 
tewerkstellen, maar ook bij onze evenementen houden we 
hier rekening mee. Ook al is onze samenwerking met Sense 
stopgezet voor het eetcafé in Mortsel, bij een evenement of 
tijdens een vergadering voorzien zij nog steeds onze broodjes.
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OPVOLGING PLANNING 2019
•  Van de 3 medewerkers logistiek die een rijbewijs C moesten halen, heeft niemand 

dit behaald. Twee hebben we kunnen invullen door leermedewerkers hiervoor in 

te schakelen 
•  Extra contracten doelgroep maatwerkbedrijf zijn doorgevoerd

•  Een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) werd opgemaakt voor 

69 maatwerkmedewerkers
•  Prijzen van boeken werd vereenvoudigd en gedigitaliseerd

•  Er werd geen hulpboekhouder aangeworven (nieuwe functie)

•  Medewerker sociaal werk / VTO-administratie werd aangeworven (nieuwe functie)

•  Administratief beheerder marcom werd niet aangeworven (extra functie)

•  Coördinator personeelsadministratie werd aangeworven 

•  Projectverantwoordelijke ESF-project HR werd niet aangeworven (tijdelijk contract)

PLANNING 2020
•  Extra contracten doelgroep maatwerk

•  Een POP opmaken voor elke maatwerker

•  Nieuwe functies: ploegleider infrastructuur, 2 assistent werkbegeleiders productie

•  Uitbreiden contract OCMW Antwerpen met 18 leerwerknemers

•  Verdeling digitaliseren/automatiseren in het kader van doorstroom

•  Logistieke opdrachten digitaliseren in het kader van doorstroom 

(indien subsidie)
•  15 extra arbeidszorgmedewerkers tewerkstellen

•  Aanwerven van een hulpboekhouder (nieuwe functie)

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die Opnieuw & Co in dit hoofdstuk haalt:
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Het zorgen voor een aangename werksfeer blijft voor 
Opnieuw & Co een belangrijke doelstelling. Door de groei van de 
organisatie in zijn geheel en het aantal medewerkers in het bij-
zonder wordt de aandacht voor de werksfeer steeds belangrijker.

Beweeg-je-fitdagen 
Opnieuw & Co draagt gezondheid hoog in het vaandel. Daarbij 
willen we de werknemers niet enkel gezonder laten eten door om 
de twee weken gratis fruit aan te bieden, maar willen we hen ook 
aanmoedigen om meer te bewegen. In dat kader werden in juni 
2019 de drie beweeg-je-fitdagen georganiseerd. 

De werknemers werden opgesplitst in 3 grote groepen, zodat 
elke dag een groep naar Fort V in Edegem kon trekken. Iedereen 
kreeg ’s ochtends een pet met daarop een button gespeld met de 
boodschap ‘mijn favoriete sport is kringlopen’. De voormiddag 
bestond uit een doe-parcours met estafettes, in de namiddag 
kon iedereen uit verschillende activiteiten kiezen zoals baseball, 
omnisport of voetbal. Per dag werden er 3 winnaars bekend 
gemaakt, zij konden kiezen tussen 3 prijzen: een fiets, een 
fitnessabonnement of een zoo-abonnement. 7 winnaars kozen 

voor een fiets, 1 voor een zoo-abon-
nement en 1 winnaar koos een 
fitnessabonnement.

Gedurende de volledige dag werden 
er gezonde snacks voorzien, zoals 
noten en fruit. ’s Middags genoten de 
werknemers van belegde broodjes. 
Bovendien konden ze steeds water 
of verschillende soorten vruchten- 
sapjes nemen om hun dorst te 
lessen.

7   Doelstelling 5 - Zorgen voor een 
aangename werksfeer

Fitbees-programma 
Opnieuw & Co heeft in het kader van het gezondheidsbeleid 
binnen het bedrijf, samen met de organisatie Fitbees, in 2018 
een gezondheidsprogramma uitgewerkt waaraan 44 leden van 
de omkadering hebben deelgenomen. 

De deelnemers kozen bij de start van het programma in 
november een persoonlijk gezondheidsdoel. De vooropgestelde 
doelen waren: 
•  gewicht verliezen 
•  conditie verbeteren
•  minder (of stoppen met) roken
•  meer spiermassa opbouwen
•  meer slapen 
•  verminderen van stress.

Aan het begin van het 9-weken programma werd iedereen 
onderworpen aan een gezondheidscontrole om startwaarden  
te bepalen die na afloop in december werden vergeleken met 
de eindwaarden. De deelnemers dienden dagelijks gegevens 
omtrent hun voeding, beweging, aantal uren slaap, aantal 
stappen, … te registreren. 

Een betere conditie, gewichtsverlies en meer spierkracht 
bleken na afloop van het programma de voornaamste positieve 
veranderingen te zijn bij de deelnemers. Het merendeel gaf aan 
dat ze dankzij dit programma veel bewuster zijn omgegaan met 
voeding, beweging en aantal uren slaap en hier in de toekomst 
willen blijven op letten. De deelnemers kregen als beloning een 
Fitbit activity tracker cadeau.

Het ideale vervolgtraject voor de deelnemers was het werken 
rond de onderwerpen stress en het verhogen van het energie-
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niveau. Op 14 mei 2019 werd door 14 leden van de omkadering 
een workshop stress management gevolgd. De workshop 
bestond uit 3 delen: relaxatietechnieken, tips om meer zorg te 
dragen voor je lichaam en time management tips. 

Familiedag 
In 2019 werd er uitzonderlijk geen familiedag georganiseerd. 
De reden hiervoor is dat we voor ons 25-jarig bestaan in 2020 
een groter familiefeest willen organiseren. Dit feest zal doorgaan 
in de Zoo van Antwerpen. 

Geschenken medewerkers
•  Verloren Maandag (alle medewerkers)

> Appelbollen
•  Week van de vrijwilliger (alle vrijwilligers)

> Doosje truffels
•  Pasen (alle medewerkers)

> Biochocolade paaseieren
•  Sinterklaas

> Biochocolade en Biospeculaas (alle medewerkers)
>  Cadeaucheque t.w.v. 25 euro van speelgoedwinkel 

Dreamland (kinderen tem 14 jaar van vaste medewerkers)
•  Eindejaar (vaste medewerkers)

> Aankoopbon van de Colruytgroep t.w.v. 35 euro 
(vaste medewerkers)

Sociale dienst
Opnieuw & Co is sinds januari 2019 een maatwerkbedrijf. Eén 
van de voorwaarden opgelegd door de overheid is dat er een 

sociale dienst aanwezig moet zijn. De bedoeling is dat alle maat-
werkers hier terechtkunnen voor persoonlijke problemen. In het 
kader van doorstroom is het belangrijk dat naast het werk ook 
de randvoorwaarden (huisvesting, gezondheid, financiën) inge-
vuld zijn. Daarom werd op 7 januari 2019 een maatschappelijk 
werker in dienst genomen als verantwoordelijke van de sociale 
dienst. In 2019 hebben er 32 gesprekken plaatsgevonden voor in 
totaal 21 verschillende personen. De voornaamste onderwerpen 
die aan bod kwamen zijn: huisvestingsproblemen, schulden, 
relatieproblemen of algemene informatievragen.

Dagelijkse werking
Met de volgende initiatieven hebben we aandacht voor 
de dagelijkse werksfeer:
•  Glijdende uren ondersteunende diensten: Onze ondersteunen-

de diensten werken met glijdende uren. Zij mogen tussen 
8u30 - 9u30 starten met werken en tussen 16u30 - 17u30 
stoppen. 

•  Aantal uurroosters: Om ervoor te zorgen dat onze medewer-
kers een evenwicht kunnen behouden tussen werk en privé 
proberen wij zoveel mogelijk flexibiliteit te tonen bij het 
opstellen van de uurroosters. 

•  Muziek op werkplek: Opnieuw & Co hecht belang aan de sfeer 
op de werkplek. Om dit zo aangenaam mogelijk te 
maken, spelen we zowel in de winkels als in onze 
productiehal muziek af. 

•  2 pauzes van 10 min. per dag: Opnieuw & Co voorziet, naast 
de verplichte middagpauze van 30 minuten, 2 pauzes per dag. 
Zowel in de voormiddag als in de namiddag is er een pauze 
van 10 minuten. De pauzes van 10 minuten worden betaald 
door de werkgever. Vooral voor onze medewerkers die de hele 
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OPVOLGING PLANNING 2019
•  Er werden opnieuw beweeg-je-fitdagen georganiseerd. 
•  Mobiliteitsplan voor personeel uitvoeren en fietsplan personeel 

uitschrijven. Er werd een fietsplan uitgewerkt voor de omkadering.
•  Voor alle medewerkers productie werden in hoogte verstelbare 

tafels aangeschaft.
•  Er werd in december een medewerkersbevraging georganiseerd.
•  Bonusplan voor de omkadering (CAO 90) uitwerken. De vakbond 

wilde het voorgestelde bonusplan (CAO 90) niet ondertekenen. 
Er werd ander type bonusplan uitgewerkt*.

•  Er werd geen klimaatregeling geïnstalleerd. Er werd wel een 
doorlichting gedaan waaruit bleek dat er eerst andere maatregelen 
moeten worden genomen vooraleer airco te installeren.

* Het bonusplan werd voorgesteld om in de eerste plaats een extraatje te kunnen geven aan de omkaderingsmedewerkers die net zoals iedereen die tewerkgesteld is in de sociale sector, geen hoog loon hebben.

PLANNING 2020
•  Resultaten medewerkersbevraging in actieplan gieten en opvolgen
•  Fietsplan voor maatwerkers (indien subsidie)
•  In de hoogte verstelbare tafels voor alle medewerkers 

(indien subsidie)
•  Marktconforme verloning administratief beheerders en 

werkbegeleiders
•  Loonspanning tussen de verschillende classificaties voldoende 

groot houden
•  Extra begeleiding team infrastructuur -> ploegleider infrastructuur
•  Industriële afwasmachine in refter Vredebaan
•  Personeelsfeest 25 jaar Opnieuw & Co in Zoo Antwerpen
•  Elk team teamdag/teambuilding organiseren

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die Opnieuw & Co in dit hoofdstuk haalt:

dag rechtstaan zijn deze extra pauzes belangrijk. 
•  Zoals in hoofdstuk 5 vermeld, voorziet Opnieuw & Co 

een fietsplan voor de medewerkers

Gebruik toiletten
Omwille van de diversiteit van onze medewerkers, werkt 
Opnieuw & Co vaak met pictogrammen om zaken voor 
iedereen duidelijk te maken.
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8   Doelstelling 6 - Streven naar 
een gezond financieel beleid

RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbrengsten
In de bedrijfsopbrengsten onderscheiden we twee grote 
blokken, namelijk de opbrengsten uit kringloopactiviteiten en 
de loonsubsidies. Zoals in de tabel hiernaast waar te nemen is, 
is de omzet uit kringloopactiviteiten toegenomen in 2019 ten 
opzichte van 2018, de ontvangen subsidies zijn daarentegen 
afgenomen. De opbrengsten uit kringloopactiviteiten zijn licht 
gestegen tegenover 2018, namelijk met 3,74 %. De omzet van 
de winkels is gestegen met 8,65 %. Hierbij stellen we vast dat 
de omzet van de winkel in Lier het sterkst is toegenomen 
+74,08 %, de winkel in Kontich +11,36 % ligt ook boven deze 
mediaan, dit in tegenstelling tot de winkels in Nijlen +6,11 %, 
Mortsel -1,25 % en Duffel - 5,80 %, waar we een lagere toename 
of daling waarnemen. Bij de kilomeet zien we ook een grote 
stijging van de omzet +35,06 %. De tonnagevergoeding daalt ten 
nadele van de hergebruiksubsidie, samengenomen een daling 
van 429 754 EUR naar 427 986 EUR. De voorraad is afgenomen 
naar in totaal 262 926,38 EUR. Een lichte verbetering van de op-
brengsten uit de bedrijfsactiviteiten is merkbaar. Deze vindt haar 
oorsprong in de toenemende omzet uit de kringloopactiviteiten.

De subsidies zijn gedaald in 2019 met 5,66 % t.o.v. 2018, 
namelijk van 1 721 204 EUR naar 1 623 703 EUR.

Bedrijfskosten
De totale bedrijfskosten stegen in 2019 met 3,92 % t.o.v. 2018 
(van 6 335 965,29 EUR in 2018 naar 6 584 542,62 EUR in 2019). 
In de personeelskosten zien we een lichte stijging van 0,29 % - 
van 3 973 319,03 EUR naar 3 984 648,61 EUR. Bij de werkings- 
kosten (diensten en diverse goederen) merken we ook een 
stijging van 22 %.

Nettoresultaat
Het nettoresultaat in 2019 bedraagt na aftrek van het financiële 
en uitzonderlijke resultaat 18 178,97 EUR.

Kringwinkels bestaan niet zonder overheidssteun. Deze activiteit 
is te arbeidsintensief en daardoor te duur om zelfbedruipend 
te zijn. In het verleden betaalden we de helft van onze uitgaven 
met geld van de overheid. Dit daalde tot 40 %. De loonsubsidie 
van de Vlaamse overheid daalt dus sterk. Het nieuwe maatwerk-
decreet is een besparingsdecreet. Ook bij de 10 gemeentebestu-
ren waar wij mee samenwerken zien we de vergoedingen dalen. 
De tegemoetkoming van 15 cent per ingezamelde kilogram 
wordt stelselmatig vervangen door een vaste vergoeding van 
2 euro per inwoner per jaar. Wat de facto een halvering van deze 
steun betekent.

Om de put die de overheid maakt terug te vullen, zetten wij in 
op schaalvergroting. Zo verhoogt onze omzet. We rekenen erop 
dat onze uitgaven niet evenredig stijgen. Het verschil gebruiken 
we om de put te vullen die de overheid slaat. Onze “spaargel-
den” wenden we aan om te investeren in nieuwe winkels en 
zo de schaalvergroting waar te maken. In 2014 opende 
Opnieuw & Co Kontich, in 2015 Opnieuw & Co Kessel (Nijlen) 
en in 2016 ging onze outletshop de Kilomeet open. In 2017 
verdubbelde de winkel in Kontich in oppervlakte. In 2019 ver-
huisde Opnieuw & Co Lier naar een groter pand en opende 
een Pop-Up shop.

Zo blijft Opnieuw & Co financieel gezond. Erg belangrijk om 
onze missie verder uit te voeren.
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RESULTATENREKENING OPNIEUW & CO V.Z.W. 2018 2019 %

Totaal bedrijfsopbrengsten 6 389 352,55 6 588 323,16

OPBRENGSTEN BEDRIJFSACTIVITEITEN 4 487 356,51 4 314 975,30

Omzet uit kringloopactiviteit 4 051 384,34 4 203 106,29 3,74 %

Winkelomzet: 3 696 690,05 4 016 399,48 8,65 %

• omzet winkel Mortsel 915 194,33 903 760,30 -1,25 %

• omzet leveringen Mortsel 11 604,40 11 423,16

• omzet winkel Nijlen 746 101,28 791 331,24 6,11 %

• omzet leveringen Nijlen 5 997,66 6 735,76

• omzet winkel Duffel 1 031 128,50 971 740,70 -5,80 %

• omzet leveringen Duffel 8 099,29 7 220,30

• omzet winkel Kilomeet 76 551,66 103 397,58 35,06 %

• omzet leveringen Kilomeet 23,58 23,58

• omzet winkel Lier 346 794,49 599 981,40 74,08 %

• omzet leveringen Lier 1 730,25 6 734,60

• omzet winkel Kontich 580 919,79 646 188,26 11,36 %

• omzet leveringen Kontich 1 800,70 2 754,74

• Verhuurdienst feestmateriaal 50 107,35 55 210,00 10,18 %

Omzet tonnagevergoeding 152 625,23 117 231,00 -23,19 %

Omzet hergebruiksubsidie 277 129,00 310 755,00 12,13 %

Omzet bulk 0,02 0,00

Omzet lompen 54 357,07 38 828,93 -28,57 %

Omzet oude metalen 61 054,04 49 043,00 -19,67 %

Omzet weesfietsen 6 475,50 4 029,00

Voorraadwijziging 125 171,60 -29 958,95 -123,93 %

Overige 33 671,57 141 827,96 321,21 %

Dienstprestaties (sorteren) 819,20 4 703,74 474,19 %

ONTVANGEN SUBSIDIES 1 721 204,61 1 623 705,82 -5,66 %

ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 180 791,43 221 656,04 22,60 %
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VERVOLG RESULTATENREKENING 2018 2019 %

Totaal bedrijfskosten 6 335 965,29 6 584 542,62 3,92 %

Aankopen hulpstoffen 43 529,81 52 645,60 20,94 %

Voorraadwijziging

Diensten en diverse goederen: 1 711 352,39 1 921 634,14 22 %

• huisvestingskosten 656 344,53 813 020,3 23,87 %

• secretariaatskosten 390 447,41 492 510,63 26,14 %

• transportkosten 122 654,23 135 028,21 10,09 %

• promotiekosten 172 949,14 106 399,82 -38,48 %

• specifieke kosten 357 676,95 360 170,01 0,70 %

• aanvullende personeelskosten 11 280,13 14 505,17 28,59 %

Personeelskosten (incl. uitzendkrachten) 3 973 319,03 3 984 648,61 0,29 %

Afschrijvingen 543 844,11 547 055,30 0,59 %

Voorzieningen voor risico's & kosten 0 24 864,00 -

Andere bedrijfskosten 63 919,95 53 694,97 -16,00 %

Bedrijfsresultaat 53 387,26 3 780,54

Financieel resultaat -48 584,70 -51 171,64

Financiële opbrengsten 42 092,31 4 952,14 -88,24 %

Financiële kosten 90 677,01 56 123,78 -38,11 %

Uitzonderlijk resultaat -4 802,56 65 570,07

Uitzonderlijke opbrengsten 110 69 000

Uitzonderlijke kosten 4 912,56 3 429,93

Netto-resultaat 0,00 18 178,97

Belastingen
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BALANS

Activa
De vaste activa van Opnieuw & Co v.z.w. bestaan uit immateriële, 
materiële en financiële vaste activa. De boekwaarde van de 
materiële vaste activa zijn gedaald met 3,87 % tot 
3 703 813,81 EUR in 2019.

De vlottende activa zijn gedaald met 2,87 % van 1 728 071,69 EUR 
naar 1 678 454,28 EUR. Er zijn 2 belangrijke posten te bespreken: 
de voorraden zijn afgenomen met 10,23 % en de vorderingen op 
ten hoogste één jaar zijn fors gedaald met 28,45 %. 

Passiva
Het eigen vermogen van Opnieuw & Co v.z.w. is toegenomen 
tot 2 333 140,26 EUR. Dat komt door een toename van de 
kapitaalsubsidies en het positieve resultaat van het boekjaar.

Het vreemd vermogen is in 2019 afgenomen ten opzichte 
van 2018.

BALANS (EUR) OPNIEUW & CO V.Z.W 2016 2017 2018 2019

ACTIVA

Vaste activa 4 025 179,85 4 061 202,32 3 853 000,13 3 703 813,81

Immateriële vaste activa 26 577,16 13 947,84 9 992,25 11 665,67

Materiële vaste activa 3 992 597,57 4 041 537,88 3 841 093,54 3 690 233,80

Financiële vaste activa 6 005,12 5 716,60 1 914,34 1 914,34

Vlottende activa 1 683 797,62 1 567 244,86 1 728 071,69 1 678 454,28

Voorraden 173 651,44 167 713,73 292 885,33 262 926,38

Handels- en overige vorderingen 
op ten hoogste één jaar 188 967,57 101 945,03 234 323,65 167 648,42

Liquide middelen 1 262 829,66 1 232 193,07 1 152 195,20 1 183 074,14

Overlopende rekeningen 58 348,95 65 393,03 48 667,51 64 805,34

TOTAAL ACTIVA 5 708 977,47 5 628 447,18 5 581 071,82 5 382 268,09
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BALANS (EUR) OPNIEUW & CO V.Z.W 2016 2017 2018 2019

PASSIVA

Eigen vermogen 2 126 866,49 2 244 516,98 2 288 964,44 2 333 140,26

Kapitaalsubsidies 154 329,18 133 927,92 178 375,38 204 372,23

reserves 772 537,31 910 589,06 910 589,06 928 768,03

Sociaal Passief 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 24 864

Vreemd vermogen 3 582 110,98 3 383 930,20 3 292 107,38 3 024 263,83

Schulden op meer dan één jaar 2 259 312,43 2 066 771,32 1 942 730,98 1 827 031,59

Schulden op ten hoogste één jaar 1 068 992,86 1 247 254,22 1 278 682,33 1 179 146,29

schulden op meer dan één jaar die binnen 
het jaar vervallen 203 106,98 192 176,65 212 992,43 216 888,66

financiële schulden 371,97

handelsschulden 273 843,98 435 289,77 383 939,93 237 321,24

schulden met betrekking tot belastingen, 
bezoldigingen en sociale lasten 591 833,75 592 315,94 647 931,26 651 778,89

Overige schulden 208,15 27 471,86 33 818,71 72 785,53

Overlopende rekeningen 253 805,69 69 904,66 70.694,07 18 085,95

TOTAAL PASSIVA 5 708 977,47 5 628 447,18 5 581 071,82 5 382 268,09
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OPVOLGING PLANNING 2019
•  Aantal kastickets zijn gestegen met 28 % 

(i.p.v. de vooropgestelde 5 %).
•  Winkelinkomsten zijn gestegen met 10,45 % 

(i.p.v. de vooropgestelde 6 %).
•  Bedrag kasticket is gestegen met 5,57 % 

(i.p.v. de voorziene 1 %).
•  Winkel Lier: er werd een geschikt pand op A-ligging 

gevonden. In mei ging onze pop-up winkel open.
•  Productie: er worden meer bakken per m² verwerkt door 

efficiëntere werkorganisatie.
•  Kosten infrastructuur zijn per vestiging zichtbaar gemaakt.
•  Verkoop boeken per categorie analyseren in functie van meer-verkoop, werd niet gerealiseerd.
•  We zijn gaan samenwerken met een nieuw boekhoudkantoor.•  Er werd geen hulpboekhouder aangeworven (nieuwe functie).•  Analyse data winkels met als doel bedragen kastickets te 
verhogen, is niet gebeurd.

PLANNING 2020
•  Aantal kastickets laten stijgen met 2,6 %.
•  Winkelinkomsten laten stijgen met 14 %.
•  Bedrag kastickets laten stijgen met 10 %.
•  Budget creëren voor de aankoop van de loods.
•  Kortingsacties en kaarten zonder commercieel effect 

hervormen.
•  Invoeren analytische boekhouding.
•  Besparen op telefoonkosten > nieuwe provider.
•  Poetsen terug in eigen beheer.
•  Dranken betalend maken in winkels.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die Opnieuw & Co in dit hoofdstuk haalt:

Bonus Omkadering

In 2014 werd voor het eerst een bonus uitbetaald aan alle 
leidinggevenden. In 2015, 2016, 2017 en 2018 werd eveneens een 
bonus uitbetaald volgens een cao 90 plan. In 2019 werd geen 
bonus uitbetaald.

Boekjaar Type bonus Bedrag Voorwaarden

2014
Gewone 
bonus 35 % 
belastingen

€ 87 852,6 
(pro rata verdeeld 
over alle LG)

€ 100 000 winst

2015
Cao ‘90  
13,07 % 
belastingen

€ 107 632,88 
(pro rata verdeeld 
over alle LG)

∙ Min. € 100 000 winst
∙ Stijging ingezamelde kg
∙ Stijging verkoop
∙ Omzetstijging

2016
Cao ‘90  
13,07 % 
belastingen

€ 95 000,04 
(pro rata verdeeld 
over alle LG)

∙ Min. € 100 000 winst
∙ Stijging ingezamelde kg
∙ Stijging verkoop
∙ Omzetstijging

2017
Cao ‘90  
13,07 % 
belastingen

€ 80 000,00 
(pro rata verdeeld 
over alle LG)

∙ Stijging ingezamelde kg
∙ Stijging verkoop
∙ Omzetstijging

2018
Cao ‘90  
13,07 % 
belastingen

€ 49 633,74 
(pro rata verdeeld 
over alle LG)

∙ Stijging ingezamelde kg
∙ Stijging verkoop
∙ Omzetstijging

2019

Gewone 
bonus
33,7 % 
belastingen

€ 0 

∙ Bij winst van € 125 000 
of meer, bonusbedrag 
van € 25 000 of meer 
met een maximum van 
€ 100 000. De eerste 
€ 100 000 winst zullen 
gebruikt worden om 
investeringen te doen.

∙ Stijging ingezamelde kg
∙ Stijging verkoop
∙ Omzetstijging
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Index Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen

•  Hoofdstuk 4 - Inburgeren van product hergebruik
•  Hoofdstuk 6 - Creëren van kansen voor tewerkstelling

•  Hoofdstuk 3 - Verminderen van de afvalberg
•  Hoofdstuk 4 - Inburgeren van producthergebruik

•  Hoofdstuk 3 - Verminderen van de afvalberg
•  Hoofdstuk 4 - Inburgeren van producthergebruik
•  Hoofdstuk 5 - Ondernemen met zorg voor het milieu
•  Hoofdstuk 6 - Creëren van kansen voor tewerkstelling
•  Hoofdstuk 7 - Zorgen voor een aangename werksfeer

•  Hoofdstuk 4 - Inburgeren van producthergebruik
•  Hoofdstuk 6 - Creëren van kansen voor tewerkstelling
•  Hoofdstuk 7 - Zorgen voor een aangename werksfeer

•  Hoofdstuk 6 - Creëren van kansen voor tewerkstelling
•  Hoofdstuk 7 - Zorgen voor een aangename werksfeer

•  Hoofdstuk 3 - Verminderen van de afvalberg
•  Hoofdstuk 4 - Inburgeren van producthergebruik
•  Hoofdstuk 5 - Ondernemen met zorg voor het milieu

•  Hoofdstuk 3 - Verminderen van de afvalberg
•  Hoofdstuk 4 - Inburgeren van producthergebruik
•  Hoofdstuk 5 - Ondernemen met zorg voor het milieu

•  Hoofdstuk 3 - Verminderen van de afvalberg
•  Hoofdstuk 4 - Inburgeren van producthergebruik
•  Hoofdstuk 5 - Ondernemen met zorg voor het milieu

•  Hoofdstuk 5 - Ondernemen met zorg voor het milieu •  Hoofdstuk 3 - Verminderen van de afvalberg
•  Hoofdstuk 4 - Inburgeren van producthergebruik
•  Hoofdstuk 6 - Creëren van kansen voor tewerkstelling

•  Hoofdstuk 4 - Inburgeren van producthergebruik
•  Hoofdstuk 6 - Creëren van kansen voor tewerkstelling
•  Hoofdstuk 8 - Een gezond financieel beleid

•  Hoofdstuk 3 - Verminderen van de afvalberg
•  Hoofdstuk 4 - Inburgeren van producthergebruik
•  Hoofdstuk 6 - Creëren van kansen voor tewerkstelling
•  Hoofdstuk 8 - Een gezond financieel beleid

•  Hoofdstuk 6 - Creëren van kansen voor tewerkstelling •  Hoofdstuk 3 - Verminderen van de afvalberg
•  Hoofdstuk 4 - Inburgeren van producthergebruik
•  Hoofdstuk 5 - Ondernemen met zorg voor het milieu
•  Hoofdstuk 6 - Creëren van kansen voor tewerkstelling
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Certificeringsverklaring
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Onze partners



Coördinatie en eindredactie Nancy Busschodts en Elisabeth Vermeulen • Teksten Anita Asselberg, Caroline Osselaer, 
Charlotte Hopchet, Dennis Braet, Dirk Hens, Elisabeth Vermeulen, Els Samyn, Koen Goemans, Nancy Busschodts, Nico Pauwels, 
Peter Janssens • Lay-out: wils & peeters graphic design • Fotografie: Jonathan Debeer, Margo van de Loo, Ronnie Mathieu, 
Saskia Van Nuffelen • Verantwoordelijke uitgever: Koen Goemans

OCMW MORTSEL

OCMW NIJLEN

OCMW RANST

OCMW SINT-KATELIJNE-WAVER

OCMW VILVOORDE

OCMW WOMMELGEM

OCMW ANTWERPEN

OCMW BERLAAR

OCMW BOECHOUT

OCMW BONHEIDEN

OCMW BORSBEEK

OCMW DUFFEL

OCMW EDEGEM

OCMW GROBBENDONK

OCMW HERENTHOUT

OCMW HOVE

OCMW KONTICH

OCMW MECHELEN

OCMW LINT

Opnieuw & Co vzw 
Antwerpsesteenweg 391, 2500 Lier • Hondiuslaan 46, 2570 Duffel • Borsbeeksebinnenweg 51, 2640 Mortsel • Prins Boudewijnlaan 
1, 2550 Kontich • Grote Steenweg 55, 2560 Kessel (Nijlen) • Vredebaan 76, 2640 Mortsel • T 03 488 38 83 • www.opnieuwenco.be • 
info@opnieuwenco.be 

100 % kringlooppapier

@opnieuwenco @opnieuwencovzw opnieuwenco

OCMW LIER



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.


