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INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT EN IN DE 
SAMENLEVING IS EEN OPDRACHT WAAR IN 
DE EERSTE PLAATS HET ONDERWIJS EN DE 
OUDERS WERK VAN MOETEN MAKEN. VOOR EEN 
MAATSCHAPPIJ DIE HAAR SOLIDARITEITSMECHA-
NISMEN ROND ARBEID HEEFT OPGEBOUWD, IS 
DIT EEN CRUCIALE UITDAGING INDIEN ZE HET 
WELZIJN VAN TOEKOMSTIGE GENERATIES WIL 
VEILIGSTELLEN. 

We hebben nu eenmaal met zijn allen beslist dat 
een baan hebben de beste manier is om je in 
de samenleving te integreren en je individueel 
te ontplooien. We maken op die regel weliswaar 
enkele uitzonderingen en hier en daar hebben we 
ook wat ondersteuningsmaatregelen bedacht, 
maar de norm is duidelijk: arbeid is de hoeksteen 
van onzemaatschappelijke organisatie.

De cijfers spreken vandaag de dag voor zich: 
43% van de mensen zonder baan loopt het risico 
in de armoede te belanden tegenover 15,5% van 
de mensen met een baan. Arbeid werpt dus een 
stevige dam op tegen armoede.

De organisatie van onze samenleving en 
de manier waarop zij de voorbije 30 jaar 
geëvolueerd is, brengen deze centrale pijler – 
arbeid – echter op een gevaarlijke manier aan 
het wankelen. 

Oordeelt u zelf: de stijgende individualisering 
van de verantwoordelijkheid, de verzwakking 
van het sociaal weefsel, de steeds scherpere 
concurrentie tussen (kandidaat-) werknemers, … 
Ook de tewerkstellingsvormen en jobinhouden 
evolueren, veranderen of worden precairder: 
digitalisering, robotisering, serviceplatforms, 
flexi-jobs, … De banen voor laaggeschoolden 

verdwijnen geleidelijk, terwijl de kwaliteit van de 
beschikbare banen en het welzijn op het werk 
veeleer achteruit lijken te gaan. Burn-outs zijn 
schering en inslag, en er is opnieuw een klasse 
van arme werknemers ontstaan.

Sinds zijn oprichting staat Spullenhulp voor een 
model dat vertrekt vanuit de integratie van 
gemarginaliseerde mensen op de arbeidsmarkt. 
We gaan er namelijk van uit dat hun werkkracht 
de basis voor een rendabele economische 
activiteit kan vormen en een bron van sociale 
verandering kan zijn. Wij zijn er rotsvast van 
overtuigd dat een baan voor sociaal welzijn, een 
positief zelfbeeld, solidariteit en sociale cohesie 
zorgt. Door aan elke medewerker essentiële, 
leerrijke en valoriserende taken toe te 
vertrouwen, willen we werk zinvol maken en de 
motivatie, het zelfvertrouwen en de veerkracht 
van mensen versterken. 

Bij Spullenhulp promoten we niet alleen dit beleid 
inzake sociale en professionele integratie, onze 
organisatie is er zelf ook het resultaat van. Sinds 
onze oprichting meer dan 80 jaar geleden zijn 
we erin geslaagd om met de werkkracht en de 
motivatie van zogenaamde ‘marginalen’ zowel 
onze economische als onze sociale activiteiten 
uit te bouwen. 

Via deze nieuwsbrief willen we de mensen in de 
kijker zetten die dag na dag in de praktijk het 
werk doen. Omkaderend personeel, mensen in 
opleiding en mensen die een integratietraject 
volgen: zij zijn de mannen en vrouwen die de 
motor achter ons sociaaleconomisch project 
vormen. We wensen u veel leesplezier en een 
prettige kennismaking met heel wat fijne mensen!

PROFESSIONELE INTEGRATIE,  
AFGESTEMD OP ONZE TEAMS

Tiago Arêas 
JADOUL 

Directeur Human 
Resources
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HAAR DOELSTELLING : De teams 
ondersteunen bij de omkadering en 
begeleiding van hun leden die een 
integratietraject volgen. Met de 
teamleiders en de mensen in opleiding 
stellen ze een leerplan op met een aantal 
sleutelmomenten (balans/evaluatie). 
Het referentiekader met nuttige 
vakcompetenties dient als leidraad bij het 
leerproces. Bij haar werk krijgt Donatienne 
steun van teams die op het terrein 
aanwezig zijn en die door hun jarenlange 
ervaring met de omkadering van mensen 
in opleiding over een grote expertise 
beschikken en zeer nuttige methoden 
kunnen aanreiken.

Team van 7 integratiebegeleiders 
en 4 beheerders

480 mensen die omkaderd 
worden door 50 teamleiders

ZIJN DOELSTELLING : Instaan voor de 
administratieve opvolging van alles 
wat met het personeel te maken heeft. 
Vanaf hun aankomst bij Spullenhulp tot bij 
hun vertrek. Hij zorgt in hoofdzaak voor 
de correcte betaling van de lonen. Bij 
Spullenhulp hebben we medewerkers met 
de meest uiteenlopende statuten en voor 
elk statuut zijn er uitzonderingen mogelijk. 
Laurent moet dit allemaal in goede banen 
zien te leiden. Voor heel wat medewerkers 
van Spullenhulp is het een hele uitdaging 
om hun loonfiche correct te kunnen lezen.

CHARLOTTE KITOKINI
Ik ben Charlotte Kitokini. Ik begon in 2008 bij Spullenhulp te werken met een 
artikel 60-statuut. Anderhalf jaar later, in oktober 2009, kreeg ik een contract 
voor onbepaalde duur. Bijna 9 jaar werkte ik als assistente in de winkel in de 
Wayezstraat. Daarna werd ik verantwoordelijk voor de winkel in Evere.

Als diensthoofd heb ik de opdracht om het vak aan te leren aan de mensen 
die hier komen werken en die niets van de verkoop afweten. Ik leer hen 
hoe ze de spullen moeten sorteren, hoe ze de prijs van een artikel moeten 
bepalen en hoe ze alles in de winkelrekken moeten plaatsen. Ze moeten ook 
met de kassa leren werken en gegevens in de computer leren invoeren. En 
dan is er natuurlijk ook nog de omgang met de klanten: verkopen, reageren 
op klachten, de klanten onthalen, de werking van Spullenhulp uitleggen, …

Dit heeft me echt vooruitgeholpen en ik ben er trots op dat ik bij Spullenhulp 
werk. Dat geldt ook voor de mensen die we opleiden. Als ik merk dat iemand 
hier bij ons heel wat opgestoken heeft en daarna elders werk vindt of hier 
wordt aangeworven, dan doet me dat echt plezier.

DONATIENNE HAYOIS 
INTEGRATIEBEGELEIDSTER

LAURENT DEBREMME 
BEHEERDER

PROFESSIONELE INTEGRATIE,  
AFGESTEMD OP ONZE TEAMS

Charlotte (à gauche) et Aïssata, dans notre boutique d'Evere
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Dagelijkse permanentie voor wie op 
zoek is naar werk of een opleiding.

231 mensen worden opgevolgd

Samenwerking met Phare, Actiris, 
bedrijven, opleidingsorganismen, 
justitiehuizen, …

ZIJN DOELSTELLING : Iedereen die bij 
Spullenhulp langskomt of langskwam, 
begeleiden bij alle formaliteiten in verband 
met opleiding en werk. De OTR is één van 
de ‘herinschakelingstools’ van Spullenhulp. 
Wie bij Spullenhulp aanklopt, krijgt hulp bij 
het uittekenen en concreet uitwerken van 
zijn traject. De OTR verplicht mensen tot 
niets. Iedereen werkt zelfstandig volgens 
een eigen agenda die we in samenwerking 
met de betrokkene en met respect voor zijn 
situatie opstellen.

HAAR DOELSTELLING : Het HR-beleid 
in de praktijk brengen vanuit een 
competentiegebaseerde benadering. 
Op lange termijn hangt het succes van 
Spullenhulp namelijk af van zijn vermogen 
om de competenties van zijn medewerkers 
te ontwikkelen. Cathy moet ervoor zorgen 
dat de organisatie over een objectief 
systeem beschikt dat de sterke en zwakke 
punten kan identificeren van de mensen die 
we begeleiden. Dit systeem moet uitgerust 
zijn met de nodige tools om ieders sterke 
punten te valoriseren en ieders zwakke 
punten bij te werken. Het systeem en de 
tools moeten er uiteindelijk voor zorgen 
dat iedereen in de eerste plaats zelf actief 
kan bijdragen tot zijn professionele en 
persoonlijke ontplooiing.

AÏSSATA CONDE
Mijn naam is Aïssata Conde. Ik belandde voor het eerst bij Spullenhulp 
in 2012. Toen werkte ik enkele maanden als vrijwilligster in de winkel 
Baby Paradise. Nu heb ik een artikel 60-contract in samenwerking met 
mijn OCMW. Het is een contract voor 18 maanden en het loopt af op 31 
september 2018. Wanneer mijn contract afgelopen is, word ik opnieuw 
werkloos of vind ik een nieuwe baan. Ik heb er echter goede hoop 
op dat het dit laatste wordt. Het liefst zou ik bij Spullenhulp blijven 
werken, maar anders vind ik elders wel een baan. Nu kan ik namelijk 
een mooie ervaring voorleggen.

Om een goeie verkoopster te zijn en je winkel goed te runnen, moet 
je volgens mij alles goed kunnen schikken. Als de presentatie niet 
goed is, maakt het niet uit of alles in de winkel voorhanden is, de 
klanten zullen toch niet tevreden zijn. Een tweede belangrijk punt is 
het kassabeheer: je moet alles correct invoeren en de voorraden 
goed bijhouden. En tot slot moet je ook goed communiceren met je 
klanten. Je moet beschikbaar zijn om hen advies te geven. Maar je 
moet ook aanvoelen wanneer klanten liever met rust worden gelaten. 
Wat ik echt belangrijk vind bij Spullenhulp, is dat ze vertrouwen in 
me stellen. Soms run ik op mijn eentje de winkel. En dat doet me echt 
wat. Het geeft me het gevoel dat ik echt belangrijk ben en dat ze mij 
respecteren. Dat zal ik nooit vergeten!

PIERRE DEMOTIER 
VERANTWOORDELIJKE OPLEIDINGS- 
EN TEWERKSTELLINGSRUIMTE (OTR)

CATHY VANDERWILDT 
ADVISEURHet team van Spullenhulp

  2013 2014 2015 2016

Bedienden en  
arbeiders

Vrijwilligers

Inschakelingscontract

Bewoners

Werkstraffen

259

437

336

273

182
185

167

357
368

404

456

123
113 105

308278283
278

135
93
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 Dit magazine wordt gedrukt op gerecycleerd papier. uit zorg voor het milieu, kan u kiezen voor een elektronische versie door een bericht te sturen naar : info@spullenhulp.be

ENGAGEER U

SPULLENHULP HEEFT U NODIG !

GEEF ONS 
WAT U NIET MEER NODIG HEBT

S T E U N  O N S 
F I N A N C I E E L
DOE EEN GIFT : BE71-0000-1437-2669
Info via christine.rousseau@spullenhulp.be of 02/541.13.91

VZW SPULLENHULP is lid van VEF, Vereniging Ethische Fondsenwerving 

FISCALE VRIJSTELLINGVOOR GIFTEN VANAF € 40 

BEZOEK ONZE 
WINKELS
27 verkooppunten 
Kwaliteit tegen lage prijs !

DEPONEER UW KLEDING  
in één van onze 800 kledingcontainers  
of in één van onze 27 winkels  
DEPONEER UW GIFTEN in één van onze  
5 inzamelplaatsen in belgië

NEEM CONTACT OP MET 02/541 13 86  
VOOR EEN GRATIS OPHALING AAN HUIS

U KUNT ONZE OPENSTAANDE VACATURES VINDEN OP ONZE SITE

SPULLENHULP IS MEER DAN

220
200
l o o n t r e k k e n d e n

EN MEER  
DAN 

vrijwilligers

spullenhulp.be

Het Goede Plan
Kom in onze winkel uw 

exemplaar van  
Het Goede Plan ophalen: 

een plattegrond van Brussel waarop u de lijnen van het 
openbaar vervoer en de adressen van onze 28 winkels vindt. 

Er zitten ook twee aankoopbons ter waarde van elk 5 euro bij. 

Sterk plan, toch?

Door via uw testament een schenking te doen, kunt u anderen helpen 
wanneer u er zelf niet meer bent. Wil u dingen veranderen en bijdragen 
tot een betere wereld voor iedereen? Wil u iets terugdoen voor de 
gemeenschap omdat u zelf werd verwend door het leven? Een 
schenking is een manier om uw steentje bij te dragen. Uiteraard kunt u 
ook tijdens uw leven al een schenking doen. 

Bovendien geniet u van een fiscaal voordeel: indien u uw nalatenschap 
tussen uw erfgenamen en de vzw Spullenhulp verdeelt, kan Spullenhulp 
via een specifieke procedure de successierechten van uw erfgenamen 
betalen. Dit is een bijkomende stimulans om een schenking te doen.

Voor meer informatie over het opnemen van een schenking in uw 
testament, kunt u gratis een brochure bestellen bij:

Christine Rousseau

Verantwoordelijke filantropie

Zuunstraat 69, 1070 Brussel

Tel. 02 541 13 91

christine.rousseau@petitsriens.be

Testament.be
WAAROM DE VZW 

SPULLENHULP IN UW 
TESTAMENT OPNEMEN ?


