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Herwinnen van 
talenten

Herwinnen van 
grondstoffen 

én

Meer talent aan het 
werk

Elektro-afvalberg 
verkleinen

én



Vlaams partnerschap

Vites HagelandZ-OVL
Z-WVL

Ateljee

WEB

Den Azalee



‘We hebben een tekort aan 
competente herstellers, is 
een samenwerking met 

sociale economie mogelijk 
(rond retours)?’

‘Hoe kunnen we de weg van 
circulariteit inslaan?’

‘Meer selectie op 
hergebruik via 

bewarend inzamelen 
vraagt een 

herinrichting en 
opleiding 

parkwachters’

We zijn op zoek naar 
kwalitatieve instroom 

van goederen en 
alternatieve 

verdienmodellen om 
duurzame 

tewerkstelling in onze 
herstel ateliers aan te 

bieden

Waar kan ik heen om 
mijn toestellen te 

repareren?

Op zoek naar de 
gemeenschappelijke uitdagingen



werkgroep 
tewerkstelling en 

opleiding

werkgroep 
productstromen

werkgroep 
businessmodel 
en opschaling

Lerend netwerk

Kern
overleg



werkgroep 
productstromen

Kern
overleg



1. “Bewarend inzamelen” bij particulieren via 
recyclageparken

werkgroep productstromen

KW WEB
IOK
Turnhout

KW ViTeS
Ecowerf
Haacht

KW Hageland
Ecowerf 
Tienen
1/06 Landen

KW ZOVL
ILVA
3 RP

aantal weken ingezameld 52 42 46 20

totaal inzameling (stuks) 101.610 427 670 366

totaal naar verkoop ( stuks) 2.355 267 196 46

ingezameld / week / rp (stuks) 1.954 10 41 6

aantal naar verkoop/week 45 6 14 1

herbruikbaar / ingezameld 2,32% 62,53% 29,25% 12,57%



Voorwaarden in Recyclageparken:
● belang van communicatie: burger doet selectie
● rolkar/visueel aantrekkelijk recipient
● nabijheid Recupel container
● selectie ter plekke (2,3% vs 62%) → voldoende 

parkwachters
● controleerbaar recyclagepark (grootte) 
● logistieke optimalisatie voor KW

Conclusies

Potentieel? Ja!
● Kwantiteit of kwaliteit? 
● Parkwachters of bewarende recipiënten?



2. Inzameling bij bedrijven (B2B-stromen)

Tussen 20 en 47% herstelbaar

In onderzoek  

● logistieke flow

● goodwill/objectieve 

verantwoordelijkheid

Omruilstromen 
● Recente toestellen in 

verpakking
● leercurve door massa

● onderdelen oogsten



Productstromen: inzichten en aanbevelingen

Servicegericht
heid bij 

Kringwinkel

Omruilstromen Bewarende logistiek Governance Kringwinkel

Grootste 
potentieel

• Goodwill

• Hergebruik valt 
te berekenen. 

Noodzakelijk!

Recipienten 
maximaal bewarend  
hergebruikpotentieel

Vervoer en opslag

Selectiedoelstellingen 
eerst hergebruik dan 
recyclage

Toegang faciliteren 
stromen met hoog 

HGB %. 
Verplichting?

Monitoring en 
regelmatig 
overleg is 
cruciaal

Aanbieden 
logistieke service

• Snelle 
afhaling

• Fijnmazige 
inzameling

• Landelijke 
dekking

Financiële prikkels 
o.b.v. ladder van 

Lansink

billijke vergoeding van 
alle stakeholders

Betrek 
stakeholders uit de 

gehele keten



werkgroep 
tewerkstelling en 

opleiding Kern
overleg



1. Hersteller is knelpuntberoep

Bron: VDAB



Bron: Bachus et al.

https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/blog/post/circulaire-economie-is-groeimotor-voor-jobs-in-vlaanderen


Herstellers noodzakelijke voorwaarde voor CE. 

Aantrekkelijkheid job: 

● rendabel businessmodel herstel
● aanbod opleidingen
● top of mind bij studenten
● witte raaf? 

1. Hersteller is 
knelpuntberoep



2. mismatch sociale economie + reguliere economie 

Skills in Kringloopcentra

Skills voor regulier herstel 1

soft skills regulier

3

technische 
competenties 2

5

arbeidsattitudes
en vb taal

2technische 
competenties 

regulier.

4

technische 
competenties basis

Taal & 
attitude

on the job 
learning

Jobcrafting 

individueel 
maatwerk 

gecertificeerde 
opleidingstrajecten 



● technisch: steeds complexere software en ontwerp
● Sociale economie medewerkers steeds zwakker

3. Complexer herstel

● Assistieve technologie ter 
ondersteuning.

● hersteldata vanuit 
producenten/UPV/herstellers… 

Oplossingen



Campagne naar opleiding en jobs

Gecertificeerde opleiding ism CVO

Individueel maatwerk voor generieke competenties 

Jobcrafting

Assistieve technologie en hersteldata

Kennis verbinden  en samenwerken

- Lopende projecten bij: VDAB , Volta, S-Cirkel,  Hogeschool Odisee, 
Kringwinkel Hageland + CVO’s, Kringwinkel WEB, Servilux Academy, …

- arbeid, milieu, economie, ..

Tewerkstelling en opleiding: aanbevelingen

1

2

3

4

5

6



werkgroep 
businessmodel 
en opschaling

Kern
overleg



van de respondenten wil herstellen.
•  waarvan  1/2e zelf wil repareren
• dure apparaten eerst

1. Gebruikersonderzoek: er is vraag…

90%

20 à 
30%

van de aankoopprijs is de maximale 
betaalbereidheid voor een herstelling

14%
Staat open voor product-as-a-service



Herstel wordt complexer
Onderdelen zijn schaars

○ Vaak op  componentniveau
○ Beschikbaarheid (ook in de tijd )
○ Prijs 

loonkost 

2. Het aanbod: op zoek naar rendabel herstel

Oorzaken

Maar in praktijk blijkt herstel (te) duur in vgl. met een nieuwe 
aankoop



3. Op zoek naar rendabel herstel: jobs als cruciale hefboom

+50% +50%
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● Beperken gamma
● 2e hands onderdelen 
● inzetten op garantie en vertrouwen: lage 

prijs -> juiste prijs
● Kwalitatieve instroomkanalen
● Samenwerking

4. herstel voor hergebruik (businessmodel)

- Informatiedeling binnen de KLC sector: elektro startgids

- Intervisie en best practices

- Kwaliteitslabel herstel

- BTW op schenking van onderdelen

succesfactoren

Volgende stappen



5. Nieuwe businessmodellen best practices



Klant zoekt 
tweedehands 

onderdelen
vertrouwen en kennis in 

tweedehands onderdelen

Klant krijg garantie op 
de stukken

want elk stuk is getest

De klant herstelt zelf
en als het niet lukt kan hij laten 
repareren

Klant vindt het juiste 
stuk

demontage, registratie, 
stockbeheer  

Klant vindt het stuk 
niet
en kan het nieuw aankopen 
via de producent

05

01

02 03

04

aansprakelijkheid

producenten

Stockbeheer Toelating  UPV

6. Platform tweedehands onderdelen (businessmodel)

Business case?

1 2

34



● stofzuigers, wasmachines en droogkasten 
populairste

● €55 gemiddelde herstelprijs
● 55% werd hersteld
● communiatie

7. Diagnose- en herstelpunten (businessmodel)

● diagnose aanbieden 
● toegang tot onderdelen 
● hersteldoelstelling
● Herstelcheque

inzichten

succesfactoren



Samenwerking en 
belang SLA

Rendabel herstel: aanbevelingen

1

Eenvoudiger herstel

• Ecodesign

• AI en data (smart:re)

Belang financiele prikkels

• Fiscale maatregelen vb. BTW op schenkingen

• Herstelcheques (!)

Onderdelen

• Beschikbaarheid (kleinste niveau, LT)

• Prijs

• Toegankelijkheid

Loonkost

Belansting arbeid naar grondstof

Versterking sociale economie

Eenvoudiger herstel
• Ecodesign

• AI & data (smart:RE)

Belang financiële 
prikkels
• Fiscale maatregelen vb. 

BTW op schenkingen
• Herstelcheques (!)

Onderdelen
• Beschikbaarheid 

(kleinste niveau, lange 
termijn), 

• prijs en toegankelijkheid

Loonkost
• Belasting arbeid naar grondstof
• Versterking sociale economie

2

3 4

5



En nu? 

Conclusies
Aanbevelingen

Repair zkt beleid: paper

Circulaire tafel herstel

Coördinatie
Focus

Living lab Herstel Eerst (2023-2025)

Verderzetting repair zkt hub 2023



Ellen De Craemer  Projectcoördinator 

ellen@repairshare.be

Rosalie Heens  - Projectcoördinator

Rosalie@repairshare.be

Jolien Roedolf - business developer

Jolien@herwin.be

Greg Van Elsen - beleidsmedewerker

greg@herwin.be 
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