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Het bedrijf Eco pc - Flec-
tion Belgium in Kontich 
beantwoordt in twee be-
langrijke opzichten aan 
wat men vandaag verstaat 
onder verantwoord onder-
nemen : het bedrijf recy-
cleert afgedankte compu-
ters en recruteert daarvoor 
voornamelijk langdurig 
werklozen zonder diploma. 

lill
en volledige multimediacomputer 
met Pentium 166-processor voor 
slechts 16.990 frank. Eco pc maakt 

het mogelijk voor scholen en non-profitor-
ganisaties door de recyclagc van afgt.xlank-
te computers. En de zaken gaan goed. want 
begin vorig jaar werd Eco pc overgenomen 
door Flection (het vroegerc Frazier). een 
multinational gespccialisecrd in de markt 
van tweedchandse computers. Patrick 
I lenckes, oprichter en zaakvoerder van Eco 
w. kon daarbij garanties in de wacht slepen 
urn het sociale karakter van zijn bedrijf le 
bchouden. To blijkt hij in de eerste plants 
ecn ondememer te zijn. die denkt in tennen 
van omzetverhoging, marktaandeel en de 
globalisering van dc economic. Verant-
woord ondernemen hoeft Mutters geen flan-
we bedoening te zijn. 

Invoegbedrijf op kruissnelheid 
„1k leg /elf net graag de nadruk up bet reit 
dat we gestan /tin als invtx:gbedrijf. Van 
de 16 mensen die Kier momenteel waken. 
zijn er 7 die bij hun aanwerving langdurig 
werkloos waren. zonder een diploma op 
zak. Maar als je vandaag in onze werk-
plauts rondloopt. kan je het ondcrscheid 
tussen de mensen niet makcn. Bovendien 
mag dat voor onze klanten geen enkele ml 
spelen. 1k wil nict dat zij voor ons kiezen 
omdat we ecn sociaal project zijn maar wel 
omwille van onze condities en de service 
die we leveren", legt Patrick Henckes uit. 
Aix invoegbedrijf krijgt Eco pc voor de 
loonkosmen van die zcven mensen geduren-
de drie jaar een subsidie. Daanegenover 
stoat dat die jobs acht jaar lang open moe-
ten blijven voor mensen met dat proliel. 

Patrick Henckes : „Als je vandaay in 
onze werkplaats rondloopt, kan je niet 
merken wie bij zijn aanwerviny 
langdurig werkloos was." 

„Het s)steem %an de invoegbcdrijven is et-
gekomen omdat heel wat opleidingsprojec-
ten faalden omdat de mensen nadien geen 
work vonden. Bij ecn invoegbedrijf subsi-
diem men rechtstreeks de tewerkstclling." 
De subsidies zijn nodig omdai die mensen 
in het begin wat extra begeleiding en °Wel-
ding midis hchbcn. Maur nu verloop van 
tijd verlagen de subsidies en wordt ver-
wucht dat iedereen op kruissnelheid mee-
draait. Bij Eco pc is dat ook gclukt. Hct be-
drijf kende elk jaar een verdubbeling van 
de omzet. tot 80 miljocn frank in 1999. Om 
een verdere groei mogelijk te makcn, moest 
Patrick Henekes vender kijken. 

Sociaal karakter gerespecteerd 
..Onte aetivitett bestaat erin dat Ac (AM 
computermateriaal ovcrnemen van grote 
bedrijven. Zij gaan vaak over tot dc aan-
koop van nicuw materiaal om tot een stan-
daardisering te komen tcrwijl het oude ma-
teriaal nog bruikhaar is. Dat wurdt hij ons 
getest. gcvolgd door een eventuele upgrade 
zodat we reeksen van volwaardige multi-
mediacomputers kunnen verkopen aan 
scholen en non-pmlitorganisaties". melt Pa-
trick Henckes. „Maar de grote bedrijven  

worden mcer en meer een internationals 
aangelegenheid. Om onze aanvoer van 
computers to optimaliscren. moesten wij 
het dus ook ruimer aanpakken. Bovendien 
hadden we een grotere afzetmarkt nodig 
tun de vraag en het aanbod in evenwicht te 
houden." 
Uiteindelijk kwam het tot ecn overname 
door de groep Flection, een bcdrijf dat 
voordien beschouwd wend als de enige con-
current van Eco pc. De overname was dan 
ook niet vanzelfsprekend. ..Bij ons hadden 
altijd het sociale en het maatschappelijk as-
pect voorop gestaan en dat wilden we graag 
zo houden. Maar Fleenor' was in de ecrstc 
plants een commercieel bedrijf en het was 
dus afwachten wat er zou gebeuren. Toch 
gaven zij ons de garantie dat ze het sociaal 
karakter van ons bedrijf zouden respecte-
rem" Ale Plection dat niet zou docn. mocs-
ten de subsidies die Eco pc ontvangen had 
als invoeghcdrijf terugbetaald warden aan 
de overheid. intussen is gebleken dat de 
overname goed vcrlopcn is. Er kwamcrm 
nieuwe aanwervingen maar tic jobs die ale 
invocgbedrijf gecreeerd waren. werden be-
houden. Het vroegere Eco pc is sinds de 
overname het Belgische filiaal van Flee-
lion. maar ook de oude nuam blijft behou-
den. 

Verdubbeling van de omzet 
Het ma: tschappelijke en sociale karakter 
van een invoegbedrijf hebben zich in Kon-
tich vlckkeloos vet-mend met commerciele 
belangen. En tcrwijI ticnckes ten tijde van 
de overname. hang was voor de readies van 
minder commercicel ingestelde collega-in-
voeghedrijven, beset men nu dal verant-
woord ondernemen het ondernemen niet in 
de weg hoeft te stain. Eco pc heeft in dit 
helc succesverhaal natuurlijk een grout 
voordcel, en dam heseft ook initiaticfncmcr 
Henckes : .,Toen ik in 1995 met Eco pc be-
gun. werden er your het eerst enormc hoe-
veellteden Windows draaiende pc's vervan-
gen. terwijI de oude het nog prima deden. 
Then was nog niemand acticf in dc rccycla-
ge van informaticamateriaal terwij1 de sec-
tor zich daar prima toe leent. In de sector 
goat het altijd smiler en dus komen compu-
ters altijd sneller bij ons tcrecht. Voor dit 
jaar verwachten we opnieuw een verdubbc- 
1Mg van de omzet. ■ - 
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