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DOORVERWIJZEN...
Hoe doe je dit?

Solikoop Het Perron -Hal 5
Locomotievenstraat

3010 Kessel-Lo

0490 56 62 22
www.solikoop.be
info@solikoop.be
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INLEIDING

Solikoop ‘Het Perron’
Het Perron is een solidaire buurtwinkel  met een twee-prijzensysteem:
• een lagere prijs voor wie het financieel moeilijk heeft
• een marktconforme prijs voor solidaire klanten

Twee prijzen voor meer gelijkheid
Mensen in armoede winkelen bij ons aan sterk verminderde prijzen, 
mensen die iets meer hebben betalen marktconforme prijzen. Door 
deze financiële solidariteit van persoon tot persoon kan iedereen op 
een menswaardige manier kwaliteitsvolle, gezonde voeding kopen aan 
zachte prijzen. 

Word jij ook doorverwijzer?
Werk jij met mensen die het financieel moeilijk hebben? Word dan ook 
doorverwijzer naar Het Perron! 

Interesse? 
Lees verder hoe je kan doorverwijzen 
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Wat biedt Het Perron?
Het Perron verkoopt verse groenten en fruit, zuivel, maar 
ook diepvriesproducten, droge voeding en verzorgings- en 
onderhoudsproducten. Op de groenten en fruit zijn er extra kortingen 
voor mensen die de laagste prijs betalen. 
In onze winkel is ook een aanbod basisvoeding te koop van 0.10 euro 
dat bestaat uit: melk, olijfolie, pasta, vlees, vis, gevogelte en andere 
zuivelproducten. 

Naast winkelen is Het Perron ook een plaats waar ruimte is voor een 
gezellige babbel en een gratis kop warme koffie. 

Op donderdag- en vrijdagnamiddag kan iedereen terecht bij ‘Winkelen 
en Papieren’ met allerhande (hulp)vragen (organisatie: CAW en Riso). 
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Hoe doorverwijzen?

1. Een intakegesprek

• Doorverwijzers voeren een gesprek met de kandidaat-sociale klant.  
De procedure vind je op pagina 10. 

• Tijdens dit gesprek beoordeelt de doorverwijzer of de persoon 
in aanmerking komt. Wij vertrouwen dat de doorverwijzer deze 
inschatting maakt op basis van het goede huisvaderprincipe.  

• Komt deze persoon in aanmerking vul je een overeenkomst 
in. Deze overeenkomst is tussen de klant en de doorverwijzer.   
De overeenkomst vind je hier...

• Je vult het Excel-formulier in en bezorgt deze aan ons. Wij 
ontvangen de gegevens per doorverwijzer ten laatste op vrijdag op  
info@solikoop.be (gebundeld, één keer per week).

• Op maandag worden de klantenkaarten aangemaakt en op dinsdag 
liggen deze kaarten klaar in Het Perron. 

• De klant komt aan in Het Perron en vraagt naar zijn/haar 
klantenkaart aan het onthaal, en krijgt de nodige info over de winkel 
en het prijzensysteem.

2. Wie is de sociale klant?

1) De woonplaats of verblijfplaats moet liggen in het werkingsgebied van 
de winkel. Voor Leuven gaat dit over groot Leuven: Leuven-centrum, 
Kessel-Lo, Heverlee, Wijgmaal en Wilsele.

2) De sociale klant is iemand met een beperkt inkomen en/of een 
levenssituatie die het recht op een gezond en menswaardig leven, in het 
gedrang brengt. 

2.1) De financiële bovengrens om in aanmerking te komen als sociale 
klant ligt op het leefloon per maand +25%. 

https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Overeenkomst_2021.docx
https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Template_kk_nieuweaanvraagofverlenging.xlsx
https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Overeenkomst_2021.docx
https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Overeenkomst_2021.docx
https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Template_kk_nieuweaanvraagofverlenging.xlsx
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Heb je een maandelijks inkomen dat lager ligt dan die grens, kom je in 
aanmerking om de verlaagde prijs te betalen.
Deze grens is slechts een richtlijn. Wij verwachten dat jullie als 
doorverwijzer zelf het best kunnen inschatten of iemand in aanmerking 
komt voor het sociale tarief (goede huisvaderprincipe). Mogelijk spelen 
er immers andere factoren mee en is een sociaal tarief aangewezen. 

Leefloon België (per maand)
Op 1/1/2021 bedraagt het leefloon per maand:

-voor een samenwonende: 656,45 euro >+25% = 820,45 euro
- voor een alleenstaande: 984,68 1euro> +25% = 1230,68 euro
-voor iemand met een gezin ten laste (met minstens één minderjarig 
kind): 1330,74 euro> + 25% = 1662,74 euro

Doorvertaling van deze financiële bovengrens: 
• wie samenwoont en minder dan 799 euro als inkomen heeft in totaal, 

komt in aanmerking.
• wie alleenstaand is en minder dan 1199 euro als inkomen heeft in 

totaal, komt in aanmerking.
• wie een gezin ten laste heeft en minder dan 1620 euro als inkomen 

heeft in totaal, komt in aanmerking.

Voor het gesprek worden 2 bewijsstukken gevraagdom mee te nemen:
• attest van gezinssamenstelling
• inkomensbewijs (brief uitkering, loonbrief, bewijs van inkomen,...)

2.1 Wat mag je verwachten van ons?

Ondersteuning en opvolging van de doorverwijzers. Doorverwijzers  die 
vragen hebben omtrent specifieke situaties mbt doorverwijzen,  
contacteren ons hiervoor op 0490 56 62 22 of info@solikoop.be. We 
organiseren daarnaast minstens één keer per jaar een intervisie en 
evaluatie van het doorverwijssysteem voor de doorverwijzers.
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2.2 Wat verwachten wij van jullie?

1) Jullie gaan proactief met deze informatie aan de slag en informeren 
mensen over de mogelijkheid en voordelen van de solidaire kruidenier. 
Waar mogelijk, worden groepsbezoeken aan de winkel georganiseerd. 

2) Doorverwijzers geven in de Excel-tabel, beperkte gegevens door aan 
ons zodat de klantenkaart in orde kan gebracht worden.

3) Wij koppelen per doorverwijzer terug welke klanten niet komen 
winkelen. De doorverwijzer doet een follow-up bij de klant naar de 
redenen van niet-winkelen en koppelt dit terug naar ons.

4) De doorverwijzer integreert de informatie over de solidaire kruidenier 
in zijn communicatie-acties als partner in het netwerk van Solikoop.
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Doorverwijzen niks voor jou organisatie?

Deze brochure gaat hoofdzakelijk over doorverwijzers, maar er zijn nog 
andere manieren om mensen naar onze winkel toe te leiden! 

Word toeleider: 

• Je voert promotie bij je doelgroep en leidt je netwerk naar de winkel 
toe. 

• Je komt op groepsbezoek en krijgt meer uitleg over de winkel en het 
solidaire concept erachter.

NIET TE VERGETEN: 
Op donderdag- en vrijdagnamiddag tijdens ‘Winkelen en Papieren’ 
(13u-16u) kunnen geïnteresseerden een doorverwijsgesprek voeren met 
de sociaal werker.
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HANDLEIDING AANVRAAG KORTINGSKAART

• Ga in gesprek en leg het basisprincipe van de SK uit. 
Solikoop Het Perron is een solidaire buurtwinkel waar iedereen 
terecht kan voor een betaalbaar en voldoende aanbod droge en 
verse voeding, schoonmaakproducten en verzorgingsartikelen. 
Iedereen kan bij ons winkelen, alleen betaalt niet iedereen dezelfde 
prijs.  
 
Een groene prijs voor mensen met een beperkt budget en een 
marktconforme prijs voor het grote publiek. De werking is 
grotendeels in handen van vrijwilligers. 
    Bekijk samen het instructiefilmpje 
   Blader samen door de voorstellingsfolder (Nl, Fra, Eng, Dui, Ar) 

• Vul de gevraagde gegevens in op deze overeenkomst: 
    Download hier de overeenkomst 
 
Persoonsgegevens: Solikoop Vlaams-Brabant verbindt zich ertoe 
je bovenstaande gegevens uitsluitend  te  gebruiken  om  een  
correcte  afhandeling  van hetcontract  mogelijk  te  maken.  
Gegevens  worden  bewaard  in  de  klantenlijst  van 
SolikoopVlaams-Brabant  en  als  strikt vertrouwelijke informatie 
behandeld.   
 
Rijksregisternummer: invullen indien van toepassing. Mensen die 
om een bepaalde reden geen RR hebben, kunnen ook klant worden.  
 
Gezinssamenstelling: partners en hun kinderen die voor elkaar 
financieel instaan. 
 
Periode: 6 maanden 
 
Verlenging: voor een verlenging moet er een nieuw gesprek 
gevoerd worden en opnieuw grondig nagekeken worden dat de 
klant aan de voorwaarden voldoet. Verlenging kan zolang nodig. 

https://youtu.be/1jxRhpevDzQ
https://risovlb.be/uploads/file//files/Voorstellingsfolder_solidaire_klant_Solikoop_Het_Perron.pdf
https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Overeenkomst_2021.docx
https://youtu.be/1jxRhpevDzQ
https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Het_Perron_voorstellingsfolder_def.pdf
https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Overeenkomst_2021.docx
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De aanvangsdatum is de datum waarop de kaart gemaakt wordt bij 
Solikoop. Wij ontvangen de gegevens per doorverwijzer ten laatste 
op vrijdag op info@solikoop.be (gebundeld, één keer per week). 
Op maandag worden de klantenkaarten aangemaakt en op dinsdag 
liggen de kaarten klaar in Het Perron.  
 
Inkomensgrens:

 � Ik heb een collectieve schuldenregeling lopen.  

 � Ik ontvang eenleefloon of vervangingsinkomen van het OCMW. 

 � Ik heb geen inkomsten.  

 � Ik heb een inkomen onder het leefloon + 25% 

 � Samenwonende <820,45 euro, alleenstaande <1230,68 euro,  
gezin ten laste <1662,75 euro (Cijfers 1/1/2021) 

 � De aanvrager ontvangt een kopie van zijn/haar aanvraag als 
bewijs en verklaart op eer dat deze oprecht en volledig is. Geef de 
vervolginformatie mee aan de toekomstige klant: 

 � De klant onderschrijft de klantenovereenkomst en ontvangt 
hiervan een kopie 

 � De klantenkaart zal de week nadien klaarliggen in Het Perron op 
dinsdag 

Niet vergeten:
• De doorverwijzer bezorgt de Excel aan Solikoop voor de aanmaak 

van de klantenkaart

https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Template_kk_nieuweaanvraagofverlenging.xlsx
https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Template_kk_nieuweaanvraagofverlenging.xlsx
https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Template_kk_nieuweaanvraagofverlenging.xlsx
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Promotiemateriaal

•  Voorstellingsfolder (Nl, Fra, Eng, Dui, Ar)

www.solikoop.beMeer info

Onze winkel

Het Perron
HAL 5 
Ingang Locomotievenstraat / ingang Diestsesteenweg 104 
3010 Kessel-lo 
hetperron@solikoop.be   (* Voor updates, kijk op facebook Het Perron)
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13 -17u

Kwaliteit aan 
verlaagde prijzen

Kwaliteit aan 
verlaagde prijzen (NL)

In Solikoop ‘Het Perron’, doe je 
boodschappen tegen een zachte prijs. Met 
je kortingskaart tot 40% goedkoper.

Solikoop ‘Het Perron’ is een solidaire 
buurtwinkel voor iedereen wie het 
financieel wat moeilijker heeft. Maar ook 
solidaire klanten zijn meer dan welkom. 

We hanteren een:

• een lagere prijs voor wie het financieel 
moeilijk heeft

• een marktconforme prijs voor 
solidaire klanten

In ons aanbod vind je verse groenten en 
fruit, zuivel, maar ook droge voeding en 
een beperkt aanbod non-foodartikelen. 
We verkopen verschillende producten 
aan lage prijzen, te beginnen vanaf 
0,10 euro. Je vindt bij ons ook een 
aanbod gemaakt met kwaliteitsvolle 
voedseloverschotten, zoals soep van 
Robin Food. 

Onze solidaire winkel laat mensen 
winkelen in een omgeving waar ook 
plaats is voor ontmoeting, een GRATIS 
kop koffie en een gezellige babbel. 

V.U
.: D

irk M
asquillier Eenm

eilaan 2 - 3010 K
essel-Lo  

Traduction (fra)

Qualité à prix réduit 
Chez Solikoop “Het Perron”, vous faites 
vos courses à un prix compétitif. Avec 
votre carte de réduction jusqu’à 40% 
moins cher.

Solikoop “Het Perron” est un magasin de 
quartier solidaire pour tous ceux qui ont 
un peu plus de difficultés financières. 
D’autres clients solidaires sont 
également les bienvenus.  Nous offrons :

• un prix inférieur pour ceux qui ont 
des difficultés financières

•  un prix compétitif pour les clients 
solidaires

Dans notre offre, vous trouverez des 
fruits et légumes frais, des produits 
laitiers, mais aussi des aliments secs et 
une gamme limitée d’articles non food. 
Nous vendons divers produits à bas prix, 
à partir de 0,10 euros. Vous trouverez 
également une offre provenant des 
surplus alimentaires de qualité, comme 
la soupe de Robin Food.

Notre magasin solidaire permet aux 
clients de faire leurs achats dans un 
environnement convivial. Nous 
offrons une tasse de café GRATUITE et 
une conversation agréable.

Dies is eine Ubersetzung (Deu)

Qualität zu verniedrigten Preisen
Sollikoop ’Het Perron’ ist ein Sozialkaufhaus. Hier erhalten Menschen mit geringem 
Einkomen Frisches Gemüse und Obst, Milchprodukte, ein Trockenwarensortiment und 
einige Non-Food-Artikel zu kleinen Preisen.

Mit der Vorteilkarte enthalten einkomensschwache Menschen auf alle Waren bis zu 40% 
Rabatt. 

Jeden Tag sind verschiedene Produkte im Angebot, ab 10 Cent. Wir verkaufen auch 
überschüssige Nahrungsmittel von guter Qualität, wie zum Beispiel Suppe von Robin Food.                                                         

Es ist wichtig zu erwähnen dass bei Sollikoop ‘Het Perron’ jeder einkaufen kann! 

Normahlverdiener bezahlen einen marktüblichen Preis.

Sollikoop ‘Het Perron’ will aber auch ein Ort der Begegnung sein. Wir laden Sie ein um bei 
einer gratis Tasse Kaffee gemütlich zu plaudern.

This text was translated (Eng)

Quality at low prices  
At Solikoop, ‘Het Perron’, you get your 
groceries at low prices. Up to 40% less 
expensive with your discount card.

Solikoop, ‘Het Perron’ is a solidary grocery 
store for everyone who has financial 
concerns. 

But solidary customers are more than 
welcome.

 Therefore we apply:

•  Lower prices for customers with 
financial problems

•  Competitive prices for solidary 
customers

In our store you find fresh vegetables and 
fruit, dairy, but also dry food and several 
non-food items. We sell them at low 
prices, from 0,10 euros. 

You also find products made from food 
surpluses, like Robin Food soupe.

In our solidary store, you shop and talk 
to other people in a friendly and cosy 
environnement while drinking a FREE 
cup of coffee

•    Instructiefilmpje met route, aanbod, ... (zonder taal)

https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Het_Perron_voorstellingsfolder_def.pdf
https://youtu.be/1jxRhpevDzQ
https://youtu.be/1jxRhpevDzQ
https://risovlb.be/uploads/file/full/files/Het_Perron_voorstellingsfolder_def.pdf
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ADRES
Solikoop Het Perron -Hal 5 
Locomotievenstraat 3010 Kessel-Lo 
 
OPENINGSUREN 
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, telkens van 12u00-18u00. 
 
www.solikoop.be info@solikoop.be

Contact

Geïnteresseerd om doorverwijzer te worden?  

Neem contact op met: 
Ester Visker, coördinator van Solikoop  
Ester.visker@samenlevingsopbouw.be - 0490 56 62 22 

Wil jij op bezoek komen in Het Perron?  Heb jij een vraag voor de winkel? 

Neem contact op met: 
Kelly De Mesmaeker, winkelverantwoordelijke van Het Perron 
Kelly.de.mesmaeker@samenlevingsopbouw.be  - 0495 19 36 06 

V.U
. D

irk M
asquillier Eenm

eilaan 2 3010 Kessel-Lo
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