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1 ‘Ik neem je mee’
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Tweedehandsspullen

28 kringloopcentra – 162 winkels in Vlaanderen

5 800 medewerkers

80% sociale tewerkstelling

87 571 ton ingezameld en 36 045 ton verkocht (2019)

De Kringwinkel
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De Kringwinkel Antwerpen

Zorggebied: stad Antwerpen + randgemeenten
9 winkels
520 medewerkers
8 800 ton ingezameld, 3 350 ton verkocht (2019)
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Huisraadafdeling



6

Personeel

♀

45+

58,56%

23,10%

♂

34,81% 23,76%
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Personeel
Locomotorische klachten

De Kringwinkel Algemeen
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2 Veranderingen op til 
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Juni 2018

• 30-35 werknemers in afdeling

• Huidige flow:

- IN – receptie goederen

- Werkpost 1: grove sortering 

- Werkpost 2: fijnsortering

- Werkpost 3a: afwas – controle – prijsbepaling – etiket - OUT

- Werkpost 3b: per fractie werkposten – controle – prijsbepaling –
etiket - OUT

Werking anno juni 2018
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Juni 2018

• Kringwinkel wil afdeling Huisraad grondig herorganiseren

• Doel: manpower efficiënter inzetten – tussenstock vermijden/inperken
• Ergonomie? Manipulaties verminderen – logische flow

Oorspronkelijk doelstellingen

personeel
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Flow per fractie
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Strategie Ergonomie

1. Hoe ver staan we? Denkpistes, verwachtingen, noden, budget…
2. In kaart brengen huidige flow
3. Knelpunten (algemeen en per werkpost)

- observatie
- participatieve gesprekken op de werkvloer

4. Inzichten overbrengen aan Kringwinkel (PA, projectleider, kandidaat leverancier installatie)

- Ergonomische ontwerpprincipes

- Huidige knelpunten

5. Bespreking plannen en denkpistes

- Flow

- Werkpost per werkpost

- Detailergonomie 

+ Ideeën aftoetsen bij werknemers
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FLOW: Een van de eerste denkpistes

Huisraad - versie 12.pdf
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Redesign – puzzel blijven leggen

Goods in
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Redesign – definitief plan
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- Logische flow, afstanden beperken
- Beperken manipulaties
- Werkhoogtes optimaliseren, streven naar aanpasbare werkhoogten
- Mogelijkheid bieden tot taakroulatie en variatie in houding
- Zo weinig mogelijk manueel tillen
- Automatiseren waar mogelijk, rekening houdend met budget
- Rekening houden met stijgende productie – buffer voorzien
- Aandacht besteden aan lawaaibeheersing
- Overzicht behouden, stapels bakken beperken
- Welzijn werknemers verhogen

Krachtlijnen redesign



Knelpunten – enkele oplossingen
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Receptie goederen > ontladen draadkarren

Wat zegt de kwantitatieve analyse?
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Repetitief (fijne sortering)

Wat zegt de kwantitatieve analyse?



Samenwerking

De Kringwinkel

Leverancier 
installatie

Ergonomie

Veiligheid

Experts 
akoestiek

Proces-
begeleider
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3 In dienst



Beelden nieuwe situatie

- In ontwerp aandacht voor zowel zittend als staande werkposten > houdingsvariatie
nastreven



Knelpunten – enkele oplossingen



Knelpunten – enkele oplossingen



Beelden nieuwe situatie



Onze medewerkers hebben 
zich redelijk vlot aangepast.



- Lichaamsbelasting is aanzienlijk verminderd:

- Werken boven schouderhoogte is grotendeels 
uitgeschakeld, tenzij lichte gewichten met lage 
frequentie

- Reikafstanden zijn beperkt

- Tillen van bakken wordt maximaal vermeden

- Nagenoeg geen bakken meer op de grond



Productie is gestegen

input +10%

output +30%



Op te volgen aspecten

- Leren omgaan met technische installatie
- Geluid
- Afstemming tussen verschillende werkposten (wachten beperken)



- “Essentieel om vanaf ontwerpfase ergonomische principes mee te nemen EN 
- medewerkers te betrekken.”   

- Steven Bosmans – De Kringwinkel



M-pact: efficiënter en gezonder werken bij De Kringwinkel Antwerpen
www.mensura.be/nl/wat-onze-klanten-vertellen/de-kringwinkel






