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EcoPC poetst 
oude pc's op. 
En verkoopt ze. 

• 

Hijzetf is geboren in Leuven, 
maar zijn ene broer kwam ter 
wereld in Montreal en zijn jong-
ste broer zag het tevensticht in 
Ecuador. De vader van Patrick 
Henckes zelf - een arts - had 
dan weer zijn wieg in Luxem-
burg. tenvijt zijn moeder gebo-
ren werd in wat later Kinshasa 
zou gaan heten. maar toen nog 
gewoon Leopoldstad was. 
Grootvader Henckes was dear 
trouwens hoogteraar aan de 
Lovanium- universiteit, wear hij 
het tot 1962 vothield. Een 
internationaal 'opererende' 

Marnitie dus, waarvan de meeste 
liTeden echter. met zakenbetan-

gen in de gtasindustrie, plastic 
en industriele gassen, een meer 
mercantiele orientatie vertoon-
den dan de meer sociaal geo-
rienteerde tevensinspiratie die 
prevaleerde ten huize van chi-
rurg Henckes. 

One  

tnck Henckes incarneert beide familiale 

tendenzen: ate general manager van 

EcoPc, is hij een zakeninan die aan de 

vietten van de economische togica onderworpen 

is. Maar EcoPc, dal twee jaar geleden opging in 

de grotere Nedertandse soortgenoot Flection, 
haft niet alleen ats'recyclage% bedrijt een milieu-

georienteerde extra dimensie. Oa door de inspan-

ningen die Ginner' het bedrtjfskader Levert om 
laaggeschoolden, langdurig werktozen en andere 
door het Leven met minder kansen bedeetden een 
peter perspectief to geven. sluit general manager 

Henckes aan bij de sociale orientatie die hij van 

huffs int rneekreeg. 

Jong en oud 

Henckes werd in 1965 in Leuven geboren, maar 
gioeide op in Boom. Zijn hurnaniora Latijn-Wis-
kende bezorgde hero het ideate platform om in 

Leuven voor 'burgle' te gaan studeren, coals hij 
het zelf zegt. Voor de Met ingewijden: burger. 
lijk ingenieur. in casu met de specialisatie elek-
tronica. Len tijd die hij rich herinnert ale best 
teuk, ondanks het felt dat hij in Leuven bij zijn 

oma op kot moest. Ike maokten in de 

eerste kandidattror een deal," grljnst 
Henckes, "dat we niers over 

elkaar zouden goon verder 

vertellen." In 1988, onmid-
dellijk nadat hij zijn eZets-
vel had binnengehaatd - 
eigentijk nog eerder, want 
hi) deed er ook al zijn stage 
en zijn thesis - betandde 
Patrick Henckes de facto al in 
de inforrnatica: hij kreeg ats 
jong brnekje bij 
Imec in 

Hevertee de ontwikketing van CMOS- processoren 
ale opdracht. Hij zou er vijf jaar blijven. "Men 
ik in 1993 wegging,' aldus Henckes, "was ik ergen. 

tijk of een van de oudsten door. Er werkten toen of 

een inerhonderd mensen bij Imes. Een leer inter-

notionaal gezelschap: Mexicanen, Chinezen, Rus-

set?, Ziveden..." Maar zijn mercantiele gene" 
begonnen Patrick Henckes parten te speten. 
"EP lot wet een toekornst vow mij in truer," zegt 
hij, "moor ik wilde niet heel mijn (even achter een 

bureau cloorbrengen, of zelfs, tools mil" jeugdheld 
professor Adhernar, in een laboratonum sloe". 1k 

wifde een breder perspectiel lk wide oadememen, 

lets doen." Meat dot was nog niet alles. Henc-
kes wilde niet alleen lets doen, hij witde ook "niet 

jets doen wot iedereen doet," coats hij het zetf 
stelt. Eerder al had hij met zijn werkgever Imec 
een overeenkomst gesloten waarbij hij een dog 
per week onbetaatd vrij kreeg. Tijdens die vrije 
tijd engageerde hij zich in 'Hefboom', een atter-
natieve financrenngsmaatschappg die investeerde 

bedrilven die aan society rewerkstelling rieden. 

Met de steun van de Koning Boudewijstichting 
maakt.e hij een stordre over de rendabititeit van 

de soriate tewerkstellingsbeddjven.1-tenckes: "die 

beddjven kreyen ollemaol subsidies en ze dachten 

belernoal niet econornisch." 

De dwergen 
van Moria 

De familiebanden zouden bun nut bewijzen bij 

het reatiseren van Patrick Henckes' droom. Via 
een uom-voorzitter kon hij beroep doen op het 

'Fonds voor Risicogroepen'. een bij Fabrime-
tal aanletmende paritair (werkgevers en syndi-

cate orgamsaties) samengestelde vzw, die fond- 
sen ter beschikking had die 'voor een 

zinvol initiatief moesten gebruikt 
wordent Dat kon geen probleem 

wezeri: Henckes werkte een 
projectvoorstel uit voor het 

oprichten van een bedrijf 
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Peo±  fool' 

dat in onderaanneming zou instaan v0Or het onder-

houd van induStritste gaSflessen en dat zou bevolict 

worden door langdurig werktozen, zeer laagges-

choolden enz. Het voorstel word aanvaard en het 

project ging van start onder de naarn Morla. "Mono 
is de worn von de grot von de hard werkende dwer-
Oen in Totkiens boeken," verduidelijkt Henckes.  

voor de schroothoop." Waama wijselijk overgestapt 

wend op betatend afkopen. EcoPc startte in 1996 en 

realiseerde dat jaar nog een omzet van 14 nilljoen 

frank. In 1997 was dat 25 majoen en in 1998 al 40 

miijoen frank, Van '98 naar '99 vordubbekie de omzet 
naar 80 mitioen en in het voorbije 2000 klom het 

omzetcijfer naar 130 miljoen frank. 

EcoPC hanteert ondertussen een model waarbij bijna 

ultsluitend desktop- pc's behandeld worden. Met de 

toeteverende bedrijven wordt meestal een vooraf 

vont het Int vattgetegd percentage in de wing ove-

reengekomen en de behandelde hardware wordt 

afgezet naar scholen en in tweede orde naar de non 

profit-sector. De dienst na verkoop hiervoor is 

geoutsourced naar Cosmo. Daarnaast gaat ook een 

beperkt deet van de door EcoPC 'opgepoetste` ha 

ware naar de retaitmarkt, via een zestigtal o 
fhanketijke winkets van tweedehands IT-materiaat, 

die ktant zijn bij EcoPc. Henckes ziet goon conflict 

tussen EcoPc enerzijds en het klassieke IT- lcanaat 
aan de andere kant. Zeker met voor wat de A- mar-
ken betreft. "Onze Monter, zrjr ,  hoafrizolrelijk de schm 
ten," zegt hij. "en die hebben te wernig kopitooi om 
zich A- medcen te kunnen oonschaffen. In de scho-
ten vrnd je taken Morten of hergebruikte pc's. En wat 
EcoPc eon de schoten aanbiedt ken een gewone deo-
ler niet.' Henckes erkent wet dat zijn tedrilf bi n-

nen de markt veer particulieren een concurrent Iran 

zijn voor pc- klonen. 

It hr !ern conflict me het *gewone' 

1.1r.4.41 ante klanter tin nockliakelijk 
tie stivion, n•IVer te tvelnig 

kapilAat Om tich A me lte,' to Ittostivn 

Nitntrtutft+e 

Muria was slechts een begin, want at snei ging 

Henckes op zoek naar andem projecten, die dich-

ter zouden aansluiten bij zljn opteiding etectro-

roca en die hem de kans zouden geven ook de bij-

kornende kennis aan to wenden die hij ondertussen 

via verschittende aanvultende managementsoptei-
dingen had opgestoken. Zo kwam hij, reeds kort 
na de start van Mona in 1995 bij de idee van het 

hergebruik van pc's terecht. Henckes: "Het 
gebeurde toes reeds, moor op klerne school en het 
was op dot moment reeds duidelifk dot er groei-
konsen oonvrezig waren. 1k docht nl vanaf het emste 
09enblik eon scholen ols nrogelijke kionten, om de 
eenvoudige reden dot zij een georgamseente en yes-
troctureerde markt vonnen. De oarspronketijke rdee 
wos dot de bedniven hum nude pr's reader, schen-
ken WT.) louden ze don op punt stellen en oar, de 

schoten bezorgen." 

Niks schenken: 
betalen! 

Maar dat feestje ging niet door. De bedrijven voel-
den er nets voor em hun computers die slechts een 

paar jeer oud waren reeds weg te schenken. "Beholve 
Afcotet " zegt Henckes. "Maar die machines woren 
don ook off jaar Crud en dos eigenhjk &leen nog good 

Op naar de laptop 

In de 'first hand' markt in het algemeen en ook in 

de onderwijswereld stelt men echter eon trend vast 

om de desktop te vervangen door de draagbare com-

puter. indien die trend rich doorzet zou dit een gra 

impact kunnen hebben op het model dat EcoPc 
hanteert. "Wij werkeo aan een project " aldus Henc-

kes, "om inderdaad ook laptops oan onze ktanten 
to goon aenbieden. Moor dat ken slechts wanneer we 

een gunstig oanbod krijgen. We moeten docuvoor 
minstens een tot von duizend goede portables von 
een aonvoardbore leeftild op de kop kunnen tikken. 
De Belgische nrorkt van portables was daanroor tot-
nogtoe eigentk to Mein en toestellen in het buitem 
land aonschaffen brengt een bijkomendecmnpbcotie 
en kosten mee. In dit gevol moeten we rmmers ook 
de toetsenbonten veryangen of oanpassen.' 
Er zijn nog wet andere tendenzen van de 'gewone' 

IT- markt die ook de re-use markt op zich ziet aflco-

men. Internationalisering en integratie bijvoor-

beetd. Henckes: "we trodden ons at vnj snet gereo• 
Osumi dot de tweedehonds morkt rch onvermijdebjk 
zol goon structureren Ms de gewone markt en dot 
we ons dooroan zo srrel mogelijk zouden moeten 
oarrpossen." Daarom is EcoPc twee jaar geteden 

opgegaan in zijn Nedertandse soortgenoot Met-

tion. "Vooraleer we die stop genet hebben," aldus 
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Henckes, "hebben we east gezacht neat pflaneVS-

hips in algen lend. Maar er Waren nog geen 'nor-
lifke ;sonnets in fletgre. De loo urge andere ',strati& 
ven die in 8elgili Wen bestanden, waren het stadium 
van de garogebusiness nag niet ontgroeid. Het in 
Cutemborg gevestrode Electron was toen reeds de 

grootste party in Nederlond. Net  markt een omzet 
van 400 miljoen frank en is een ondadeer van een 

ern 95 rm.., 99 vertlubbe9de dr omzet .an IrcIV haat AO 
mljovn en a, het vvortnje 5000 kin." het cavvotr,iltr nw 
130 mitiocn hart: 

beursdenoteerri treanjf. We hebben IcoPc in forniad 
1999 eon Election verkrxht met gorontres voor auto-

nomic. intake Seigle Aileen root het veirchten von 
bepoolde mvesteringen trebben we akkoord van de 
Nedenandse motviermaatschappy nodig." Door de 

verkoop kreeg Flection er auk een Duitse connec 

tie bij. 'EcoPc Germany, nog niet eons zo bang voor 

de verkoop door EcoPC opgentht met de bedueling 

ore opleidingen te geven, heat sindsdten 'Election 

Germany' en heeft de vorm van eon joint venture 

met het Neder!andse Flection moederbedrijf. Een 

Itabaans filiaat, 'Election Italy spit' vervolledigt het 

Pe2211,  focus 

Europese 'network' van Rection/EcoPc. 

Subsidies 

De bernerking dat EcoPC hoe dart ook als don,  Or 

overtteid gesubsidieerd bedrijf concurrenhe aandoet 

can handetaren of firma's die het zonder betoeta. 

ging moeten steilen ynjst Patnck Henckes van tie 

hand. "Die subsidie van de tnaomse regenng 
bedraogt good en wet On patent van de 
owe,' zegt hg. "In ruit donrvuor hebben wij 
de verplichting aangeganir am /even mensen 

uit de doelgroep der loaggeschoolden en tang-
dung werktozen. nog voor verschillende bare') 
in dienst te houden. Of ze bij ontstaq door 
nieuwe werktremers art diezelfde doeigroep to 

vervarigen. Je mag doarbij niet vergeten dot 
sonrenge van de vierentiontig werknemers are 
EcoPC Belgie tett, inderdood oak op eon lager 
rondernent &amen. Oeorenboven ken iederee0 
in het Wool diezelfde subsidie krygen indien 

.11.1 hetzellde engogement oangnon om werk-
nemers urt deze groep can te we've') en ze 
gedurende ocht _roar m dienst te ?louden." 
Dat dit (elders) binnen het kanaal niet gebeurt 

is volgens Henckes een kwestie van visie: 

"Wanner( je dit engagement vow ocht jeer 

aongaat moot dot gebeseerd zrjn op een emote 
inzake de evoiutre van het bednif op een mins-
rens even lenge tennyn. 81jEcaPc was dot het 
geval. Net  gevoig van die vista wrathy we 
jorentong genvesteerd hebben in een prokty-
kopleiding van zone 'maser, die bg ons de pc's 
int elkonr helen, reinigen, herstellen en even-
tueel upgrade'), is dot tr.) mu een reeks goede 
technici hebben, Zrj hebben geen diploma 41-
Informatica, moor nj weten heel good hoe een 

DC in elkeor zit. loveel bedniven die met een 
insre on die terrmin sweeten. zorje in net gervone 
verkoopskanoal met coder!. Ook of onidot de 
IT wereld zo sae( evolueert Ant he vow hen 
gewoon niet magelyk is oni zover vooturt tv 
planner,. avengers is de ?see dt5COSSIF eigen- 

iijk 

 

znitoos gesvorden, want moot dit jeer tri.k/It EcoPc 
geen avedwidssubs meet." 

Daarmee is oak de laatste barreie veidwentii °el 

zonder schroom in to gaari op de viagen die EcoPt 

van de vele particutieren krijgt. boobs gezegd ver. 

loopt de (beperkte) verkuop dart parittulteren tot-

nogtoe via de Seat() tweede hands-retailers, ')war 

Henckes slug. met wt gal EcoPt m iset vervolg oak 

een e•commerce initiatief zal semen naar particu-

lieien toe. 'In Nederland is de site doarvoor bijno 
zegt hij. moan EcoPc Belgic sat zeker wach. 

ten op de ervaringer die ze in Nederland daarinee 

opdoen voorateer de step te settee. 

Guido 14culeman 

Patrick 
Henckes 
En bref... 

II est : 
• fondateur de EcoPt 

• Age de 35 ans 

• Ingenieur civil 

• Ex-employe de Imec 

II dit : 
• trJe youlatS PPP queique 

chose guy tout to monde tie 

fat pos.',  
• Avec tappui de la Fondatton 

Rol Baudotne. Henckes a 

realise urge etude sur la len-

tabilite des entreprises 

d'embanche sociates. Henc-

kes: ,<Ces entreprises rect. 
relent tarries des subsides et 

n'avorent attune perception 
econonisquee 

• silos clients sore memoir>. 

rrsent les ecolese. eel 

celles-odisposent de trap 
pee de moyens pour pouvoir 
sacheter des grander 
marques. Dons les ernles, on 
ire Wave Ole des clones OU 
OS PC de seconde main. Et 
ce nue propose EcoPc one 
itofes oucon dealer rnoyen 
rue le peut.k 

• (Mous *actions our an pro 
jet" ajoute Henckes, kolin 
de proposer oussi des laptops 
o nos clients. Mars cola nest 
possible quo sr no's receVOns 
wie offie interessonte. Pow 
cola, nests devons &niche( 
au minimum un lot de mine 
portables de citrate et pas 
trop &modes» 

• EcoPt a fusionne it y a deux 

ails avec son homologue 

neerlandaise Election. 

e.4vont de menthe cette Clef?. 

dit Henckes, (mous 
aeons recherche des catena-
tes en Eietgiaue, alas on nen 
a pas trouve. Les sautes out 
res initiatives qui eaostarent 

alorS en Betgique rrrwtent 
pas encore deposse le stack 
emayorineire.. 
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