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Twvvdr lvvvrt voor at9rdanktr computers 

Gooi nooit een pc weg, 
de ster lust ze wel 

EC-0 PC, 

Slechts 13% van d 
Budgettaire beperkingen 

hten zou geregeld met informaticamateriaal omgaan. 
vreemd aan. Daarom: gooi een oude computer niet 

het ding oplappen en je maakt velen gelukkig. 

Hier diQ rommrt 
Waor blijf je ais consument met je afgedankte appara - 
ten? Een kapotte broodrooster flikker je ongenadig bij 
het huisvuil, maar wat doe je met grote stukken zoals 
een computer, microgolf of wasmachine? 
De Viaamse regering heeft er eens diep 
over nogedacht en is op de proppen ge-
komen met een reglement over afval-
voorkoming en -beheer, dot de onwellui-
dende noam Viarea kreeg. Centraal hier-
in stoat de acinvaardingsplicht die vanaf 
1 juli 1999 wordt ingevoerd. Oat bete-
kent dot de producent, invoerder of ver-
koper verplicht is je oud elektrisch appa-
root terug te nemen als je er een nieuw 
koopt. Dat principe noemt men een voor 
een. Voor batterijen en accu's bestaat er 
al een terugnameregeling, moor clan vol-
gent het 'nut voor een-principe': daar 
hoef je niks te kopen om je allatertjes to 
mogen binnenleveren. 
De aanvaardingsplicht wordt ook von kracht bij de aan 
koop van een auto en van rubberbanden. Ook voor pa-
pierafval is een regeling uitgewerkt, moor door is het niet 
zo dat je de krant van gisteren mag inleveren als je die 
van vandang koopt. 

Een computer is een dote aankoop your een school. En wat ben je 

met een computer? Niets,je moo er minstens al een tiental hebben 
wil je iedere leerling de kans geven om wat praktijkervaring op te 

steken. Een klas van nieuwe apparatuur voorzien is dus een bud-

gettaire nachtmerrie. Maar betrouwbaar tweedehands materiaal. 
daar hebben de meeste directies wel oren naar.Alleen:waar vind je 
dot? En wie springs er in de bres als er de eerste weken of maanden 
technische problemen zijn? 
Aan de andere kant zijn or bedrijven die ofwel hun volledig corn-
puterpark in een keer vervangen door nieuwere modellen, ofwel 

continu vernieuwen. Die zitten dan weer met een ander pro- 
- bleem: wat doen ze met de afdankertjes? Aan het personeel 

verkopen kan een goed idee lijken, maar het is niet vrij van 
voetangels en schietgeweren. Er kunnen discussies ontstaan 

over wie welk toestel mag kopen. En als er nadien lets aan ha-
pert, komt de werknemer toch weer bij zijn bedrijf aankloppen, 

ook al wil dat qeen tijd meer steken in die oude apparatuur. 

Jobs creeren 
Eigenlijk is dat een ideate situatie: er is vraag en er is aanbod. Het 

komt er alleen op aan om die twee op een economische verant-
woorde manier bij elkaar te brengen. En dat doer Eco PC Services. 
Als elektronica-ingenieur werkte zaakvoerder Patrick Henckes na 
zijn studies een tijd hij IMEC in Leuven.Op lange termijn wou hij ech-
ter lets meet sociaal gericht gaan doen. Met de steun van Fabrime-
tal richtte hij Mona op, bedoeld om jobs te creeren als toeleve-
ringsbedrijf in de metaalsector. 
Als tweede activiteit is daaruit eind 1996 Eco PC Services geboren. 

"Het uitgangspunt was dat we lets wilden 
doen rond de recyclage van elektronica," 
verduidelijkt Patrick Henckes."Na deelname 
aan enkele conferenties bleek dat zoiets in 
1995 op Belgische schaal niet haalbaar was. 
Uit een verdere studie werd duidelijk dat het 
binnen bepaalde marktniches wel mogelijk 
is. In Nederland bestaat er een project dat 
pc's van bedrijven doorsluist naar scholen. 
Dat is zo zwaar gesubsidieerd dat het zich 
kan veroorloven om alleen gratis toestellen 
te aanvaarden. Van hun kleine opbrengst 
kunnen ze enkele mensen betalen. Op lan-
ge termijn vind ik zoiets niet economisch 
haalbaar, maar het concept interesseerde 
mij.ln Frankrijk loops er een gelijkaardig pro-

ject, maar ook niet economisch gericht.Zo'n 
twee jaar geleden zijn wij in Vlaanderen de markt gaan aftasten.zo-
wel aan de kant van de bedrijven als aan die van de scholen." 

Geheugen kwijt 
Uit dat marktonderzoek kwa men positieve signalen.Scholen pikten 
gretig in op het originele initiatief dat onverhoopte mogelijkheden 
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AIIr bonnenkt.mrnd matertaal werdt uffiirtrAt 

Zaakvoerder Patrick Henckea (met board) en Frederic Hnickee, 
verantwoordelijk voor verkoop rn rommunicatle. 

opende voor hun krappe budgetten. Bedrijven als het Gemeente-
krediet. An hyp, ASLK, Alcatel en Agfa waren tevreden dat hun afge-
dankte computers nog konden dienen om onderwijsnoden te lent-
gen.Bij Eco PC Services worden alle binnenkomende toestellen vol-
ledig van data ontdaan. Banken mogen dat zelfs komen controlle-
ren. Alle binnenkomend materiaal wordt volledig uitgetest en tot 
een configuratie gebracht die voor scholen bruikbaar is. Materiaal 
dat niet meer kan herbruikt worden gaat naar de milieuvriendelij-
ke verwerking. Die kosten worden wel verhaald op de bed rijven. 
"Als een school een pc-klas wil installeren is het belangrijk dat ze bij 
ons 10 dezelfde pc's kan aankopen,' onderstreept Frederic Henck-
es, die verantwoordelijk is voor verkoop en communicatie."Wij wil-
len ook vermijden dat kopers op een wachtlijst komen. Als ze iets 
op onze productenlijst zien staan, hebben wij dat ook in stock Is dat 
niet het geval, dan geven we ge-
woon een hogere configuratie." 

Upgrading 
Het bedrijf houdt zich strikt aan 
zijn basisdoelstellingen, die alle 
vier evenwaardig zijn : 

ecologisch: gericht naar be-
drijven, met een voorkeur voor 
hergebruik van pc-materiaal; 

maatschappelijk: gericht 
naar scholen; 

sociaal:gericht naar langdu-
rig werklozen, die een opleiding 
krijgen; 

financieel: het streven naar 
winst, die opnieuw geinvesteerd 
wordt in het bedrijf. 
"Wij denken op lange termijn," 
gaat Frederic Henckes verder, 
"niet aan eenmalige acties.We willen een samenwerking met scho-
len uitbouwen. We luisteren naar hun noden en behoeften. Mis-
schien dat we in de toekomst zelfs hardwarecursussen aan leer-
krachten gaan geven." Patrick Henckes beaamt volmondig:"Als wij 

like medewerker van het bedrijf krtjq 
rrn calcidany van 8 maanden. 

morgen in een advertentie zetten dat we een 386 met een kleuren-
scherm aanbieden voor 6.500 frank, dan staan de mensen hier in de 
rij. Dan zijn we onze stock in een mum van tijd kwijt, maar op lange 
termijn is dat niet interessant.ln tegenstelling tot een pc-dealer heb-
ben wij een uitgebreide voorraad, ook van onderdelen. Daarom zal 
ook geen enkele handelaar zich hieraan wagen. Het verschil tussen 
ons en opkopers is dan weer dat wij aan 
upgrading van het materiaal doen en 6 
maanden waarborg geven." 

Vergane glorie 
Niets is zo vergankelijk als computermate-
riaal.ls dat geen handicap voor Eco PC Ser- 
vices? 'De mensen raken meer en meer 
verwend," geeft Patrick Henckes toe."Wat 
5 jaar geleden high quality was, wordt nu 
niet meer geaccepteerd. Matrixprinters wil niemand meer. Inkjet 
printers vindt men niet snel genoeg meet. Monochrome monitors 
raken we aan de straatstenen niet kwijt, ook al zouden ze nog per-
fect kunnen dienen voor tekstverwerking. Een computer is verou-
derd een maand nadat je hem gekocht hebt. Zijn prijs daalt snel en 
dat is juist een argument om tweedehands te kopen. Een pc van 2 
a 3 jaar oud kan op school nog goed dienst doen omdat de eisen er 
niet zo hoog liggen.' 
Hoe reageren de computerfabrikanten op dit initiatiefrVan de gro-
te merken krijgen we niet veel technische informatie doorgespeeld. 
Er zijn wel contacten geweest, maar meestal zijn hun mensen niet 

meer bezig met toestellen die 
worden afgeschreven.Wij verza-
melen zoveel mogelijk handlei-
dingen om snel technische op-
Iossingen te kunnen vinden. We 
gaan nooit reparaties doen op 
chipniveau, wel op kaartniveau." 

Expansieplannen 
Patrick Henckes toont zich uiterst 
tevreden over evolutie van Eco 
PC Services."Wij werken hier nu 
met 7 mensen en we hopen nog 
uit te breiden. Doordat we deel 
uitmaken van Moria zijn we 
enorm soepel. Als ik op een be-
paald ogenblik 4 extra mensen 
nodig heb om een grote bestel-
ling buiten te krijgen, dan heb ik 
die.lk weet dat ik die mensen kan 

vertrouwen en dat ze zich vrij snel kunnen inpassen in het logistie-
ke gedeelte.lk moet dus geen beroep doen op interims.Momenteel 
leveren we alleen aan Vlaamse scholen, maar er zijn al besprekingen 
aan de gang met Brussel en Wallonie." 

Filets nieuurs onder de zon 
Een recent nummer von het blad Entrepreneur bericht 
over een Amerikaanse nonprofitorganisatie die afge-
dankte computers en printers herstelt en ze ter beschik-
king stet? van scholen, bibliotheken, tehuizen voor dak-
Soren, weeshuizen en hospitalen, vooral dan in arme lan-
den. fen technische ploeg voert kleine herstellingen 
maar icon ook toestellen die niet meer deugen uit elkaar 
ho/en om met de onderdelen nieuwe apparatuur samen 
te stollen. Wat niet meer kan diereen wordt afgebroken en 
gerecycleerd. 
Met enig chauvinisme kan je zeggen dot Vlaanderen wat 
dot betreft niet moet onderdoen voor de fongens van Un-
cle Sam. 
Info: Marin Computer Resource Center, 757 Lincoln Ave-
nue 19, San Rafael, CA 94901, USA, e-mail mcrcorpac-
bell.net. 

Praktische info 
Eco PC Services 
De Bossthaertstraot 117 
2020 Antwerpen 
Tel. 03/216 28 86 
fax 03/237 23 88 
ecopc.c,.ecopc. be 
http://www.ecopc.be  
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