
Werk in eigen streek 
Invoegbedelff. Et, Pr • Service> a ism initiabef 

van Mona, eon 'invoegbedrof' MU tot duel Molt 
langdurig werklosen le henntegreren m de 
arbentsmarkt door re vast week to versehalfen. 
Invoegnedniven hesurgen werkiwmers int nag-
cogroepen eon bans op een oploeding en vast 
week Mona versorgt het onderhoud van Indus-
triale gasfiessen in underaanneming your yen 
bcdrijf uit Sehoten, en neemt parliiks reeds 
sowat 40.000 gasflessen ender handen.  vontnile-
ren. keuren. ontlerhouden. schtldeten.. "Orridat 
het goetlkoper Icon in het M.:Penland stond ileac 
activnest bier op de tocht. Mona boo hel week in 
Mgen *Amok homiest on legelijk jobs creeren voor 
mensen the anglers nog mocilok aan do halt 
komen." Het invoegtorkInjf Jorgt vour dr op- en 

Doorstromen van do opgeleitie 
werknemers la met oche de Inducting. Et werken 

vasten en 2 todelijken 

Maloof., Patnek I lenekes in hurgerlijk inge-
mem elektrunka Hi) werkte null jaar op !MEC 
in Leuven. De Inatate drie jaar lilt in zijn 
erg* tijd moo met yaw He/boom. ontlermeer aan 
eon sludge omtrent suckle werkplaatugn "We 
stelden vast dat er heel reel initintteven ,in om 
werklogen aan ren vaste ban to he11x'n, mar 
tat 1.0 vault strantlen Inj Meek an mad 

management." Benches hesitate son ervaring ho 
IMEC inzake prometcoOrdinatie thenstliaar to 
waken in the rim en richtte Maria op met de 
stein van het FT.M A Wands your Teugerksret-
Igno gvg Opfeahng to Or Mrzardnijerrhrld mon dr 
',rollaway Antwerpen? en Vishrimetni Antwerpen. 
Er word bemtddeld door de Antwerpse 'Positteve 
Actie'mmnager liror tiadirrpe. the ink de ateun 
van de Kamer van Koopliande) en Ngiverheul MI 

van Falgrimetal giant:gag:hi 

Met voor the yondstoffen. Emig PC Services is 
geselusgal op de last van Melia. Zon werkne• 
mon kregen iam splinting in minenwerking met 
,VTEC, het Antwerp, Trehnologtecentrurn. 
"Eigenlok title de (HIM non op lit spour. Usl 
min sludge (lie we lieten ultvggeren tatrent ti 
mogell/kheden van nrcyclage van elektrumeama. 
tenant. bleek dat dr logistiek de kern van de 
hedrovigheitt vomit en dot het enorme volumes 
vrrgt om renitabel le son," altos lienekes "Mai 
OS burnt awn took al twig act hi het vaanvatei 
ten nu teen lip( tinder de Mengel.. van) twit outer 
timing." Men het die Mee dos al snel vane 
Tenwer modal de studio op inter bewegingsruim-
le woes binnen welhepaalde marktmelges, under 
sneer in hot hergebruik en recycleren van PC's 
Dolt stak met .vin son bent op in Nederland en 
Frankrtik, waar de gereviseenle Pt", hun wog 
mitten naar scholen. OLDS/ 
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...met deze maand de volgende 
onderwerpen: 

Bijblijven 
Demonteren aan de lopensle band (4): 
de ccrstc Belgische autsloopstraat bij 
Verboten in Mechelen 
3EC: 'zero informatica-afval' 
Besteed uw mllieuzorg uit (2): Libost-Groep 
Milicutechnick kort 
Schrootmarkt NMBS-verkoop 
Telex M&T 
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Extra bijlage bij Vraag & Aanbod nr. 4 van 21 januari 1997 

Wat doen bedrijven 
met hun oude PC's? 

Elektronisch afval 
is geld waard 
Elektronisch materiaal, en PC's in het bijzonder, heb-
ben cen steeds kortere levensduur. Oat hoeft echter 

het alvalprobleem voor bedrijven niet tc vcrgrotcn, 
want die stapel afgedankte computers en beeldscher-
men kan mccr geld opbrengcn dan u denIct.Twee 

voorbeelden van nicuwe initiatieven, die dcze recy-
clagemarkt met aangepaste middelen bewerken Lit 
do nodige afzctmarkt vondcn: de ccrstc in do scho-
len, de tweede in de grondstoffen. 

• 

de scholen atelier] het up pros dot ; , - 
maim lit .44111 , • 4 

'• 

hun PC-Irveroniner in de • '  
Z 14-ia9414r2tilla`,  

TA 

• h., work Wool • •...I'. • .tivel,a-vo, wool/ 14 .  poroutrohvot Ate ce wee,  lo...e.t000: k".1 cosiosrolau• Cr. 

'or' ammo/ea onoob...o nor,  Oa, rot, loom. word.... 4.1'1.11 temo•cownem .  
ori sicken TV of MC env..., 

ate-generatie-PC hi; it thew 

Era PC Scrurcr> tn. t; tilt par 
drieduizend PC's. the door 
herhtven algeachreven werden, 
errs tweede leven betorgen in 
siholon. I lot liectrofir op het Ant • 
weriew Kwl, lova:tat MI "VII Mal. 
Aainankelijk demontecrden de 
Leven werknemers nude en rook 
defect° elektinnica en PC-appa-
ratuur. mot het oog op het recu-
pereren van het sehruot. Na ern 
par nUtanden gmg men etch cell-
ter toespitsen op afgedankte PC's 
wt ondentemingtm Tot septem-
her hitalden Zr bij banken en nor-
sekonnwmaalsehappijen sowal 
300 PC's op. waarvon or hun- 
derdtal gereconditioneerd weer 
buitengingen richting lagere en 
middelbare seholen. Sind. eon 
mailing in oktuber werden er al 
600 pct aangevoerd en gIngen er 
a:weer 200 bisiten. "Die is nog 
moor eon begin." shell bedrigslei-
tier Patrick Benches. "Het woo,. 
den re Mt par 3.000. gn voigend 
)oar het dubbele." Er worth al  

mittalma Er worth yokel met gni-
tete volumes gewerkt. "Wij min 
eon bustnesa-to•buriners hmlnif 
en itrofileron ono ass leveraneger 
lumen bedrijven en acholen 
bieden twilroven rim optoraing 
voter hun PC-prnliteem• sij trot 
den xrlfs unsaid Wan bun mute 
material. Onge visiovaanlen 
strum up het Internet. Warr 
mogelijk herstellen wtj drat toe-
stelh•n, darna kunnen scholeti 
bij tins terecht tun dose PC's In 
kmagn, tegen ern non& pnjt rn 
met in inruilgarantie " 

Ern l'C Services volgt dui de 
IV-nomwmarkt mrl ton par 
nenerotoa, aeliterstatol Dar 
kan het bettrof vontlaag  

326-romputers levesen die per-
feet dienst doen m totem klasen 
Het mitilat van 106-machines is 
nog beilottlend sunder 11w tor-
Mien venders ook eerchr hun 
welt soar hoot,• en middelham 
scholen "Scholen vergen ern 
specifieke theostverleinng." 
aldus I lenekes. verkopen dv 
I'C', met de gorantie dot scholen-
klanlen yarning krinten hp bet 
upgrades none eon nieuwe gene-
rate" Ilonara woo coup dal 
eon huggrformule, en de nutal• 
sakelsike voorf mum:Wring, your 
het losing ern le aware (ant 
den belekenen. "Gelijkaartlige 
nndernemingen in Frankrijk en 
Nederland verhinen WVI. mar Ze  

krogen de matenaten ook gratis 
bunion wants", Is-drown hun 
PCk afdanken Bovendien ton de 
voorbeelden die er konnen 
vollgvIgg door de overheld Kraut, 
sitherid voor de isplenling the 7.0 
an hun werkiirmera verstrek-
ken liter in dot met het geval." 

Waarom niet zelft 
Ilenckes wil het problem van 

bedroom. die Vali hoe oude app.. 
mimic alwillest Met bagatellise-
nm "In heel wat hedrOven jet 
own de Milk PC onel even in de 
kali oda er nieuw matetioal aan-
rukt Na con tsjilje warden se 
gewoon venom.," weet haj. 
Henekes werkt lojvuorbeeld ook 
amen met Alcatel Bell, die eon 
tiplje gels en ors ache voesde 
Waal me PCS batten'. "Er viol 
sowat 20 ton nude PCh tilt de 
hasten." Mogeloke marktvolu-
mes' "In Vlaandeten seluuten we 
het aantal PC's dat no dnw par 

fgenehreven worth op ongeveer 
Ig0 nun " 

la het dan nest interessant our 
self it afgedniskt inaterlaal to 
verkopen? "WIC denkt mpg ougle 
toestellen intern min het rigen 
personeel tr verkopen, nowt loch 
even oppasen." waursehowl 
I lenckea Iirl wendutzen van de 
toestellen verge eon hole organi-
satoe. Hoe loupt het administra-
t ler Wat doubt de (mils erover? 
Wit als er nit genoeg toratellen 
sing gun iedemen die to eon 
awl min trekken to laten komen? 
Er wat ads ern toestel no ern 
par weken Ilium de zeal writ' 
Nittuurlijk was het bairn( die 
Bingen noel( ineer terugsgen, en 
dan komen die lastposten 1‘111gli 

aehterdeur weer humeri. 
"liar knurl ally en rommel van." 
voorspelt Ilene ken, die het tijn 
klanten drag oil besparen. 

Vaak schroven of opteken scho-
len self reeds bedroom aan ruin 
hun computers. Heel wat bedrip 
vria ninen hest wet bun hammer. 
ties voor een pnkje min de who-
len kwift. "Maar het hunt hen 
opmeuw Ind OM /IBM I. nrinon-
wwn. Aileen eel on allerlet 
bedrigadata van de ',enliven le 
baton._ Ze kunnen de seholen 
nib goon nervier hieden." In de 
angehoden formule taken 
bedrOven dergelilke vertoeken 
van scholen over nun ECM PC Ser-
vice. "WO Meilen doze bednwen 
ern gentokkeloke logiatiek. Sor• 
pelheld is tin koJrmilirl Wij 
halen het PC-matenual snel wog 
en start het op. We Amgen 

M
e w voor 

ern listing van wat weghaa I- 
den (yank union de bedniven self 
Met was er allenkal wog is) en 
voor de afrekening " 

oude PC's bevatten bij mime. 
ratio,  moron sporen van ward, 
voile motertalen en herbruiktnate 
undertlelen Die opbrimmit, minim 
de hehandelingskuslen door Eco 
PC Services. krilgt dr leverancier 
terugbetaald 

Ecologisch 
hergebruik 

-We RIM lots clout der than tie 
gewone yerwerker." erkent 
Patrick Itenekes argumen- 
teert dat de ineerwamtle in het 
heigebruik hitt. het tweede )even 
dal de computer via PC Eco Ser • 
viers in inn school krona. "De 
merle toestellen doen we hire 
open vuor vender gaan. Sums 
nu set croan gesleuteld worden. 
Uc oppanituue knjgt cm mann. 
den waartmig moo tiovendien 
garanderen we de toestellen 1111 
egnde (even krug to carmen Wij 
Jurgen thin gratis Vit.. VIM 

ircreole ripe ill 
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ECO PC, 

Elektronisch 
afval is geld 
waard 

(vervolg van p. 111 

■ Potrwk Ilenrkes: -kV", ',Nolen 
1,,,11.1)14.1. ern 9 kkelijkr 
WC listen bet PC-nnuerinal sari 11,1!g 

1.11210(M hrr 14), :rumen now een lu-
ring en floor de ofrekernn9." 

milieuvriendetijke vertverking." 
Computers zijn nog steeds niet 

de incest milieuvriendelijke pro-
ductcn wanner zij uitcindelijk 
de geest geven. De kunststof-
onderdelen, vooral de brandbe-
stendige plastic behuizing, 
bevatten chloor en brixon, de 
batterijen bevallen zware meta-
len coals nikkel en cadmium, en 
bet gins van do beeldbuizen  

bevel grate hoeveelheden load.. 
Eco PC Services stoat self met ui 

your do ulLieme verwerking; pin 
tes en beeldbuizen bijvoorbeeld 
schuiven voor behandeling door 
near Nederland. Maar het bedrijf 
legt hiervoor vandaag de reserves 
aan. 

Eco PC Services hceft nu con-
tent:ten !open met banken en 
verzekeringsmaatsehappijen die 
voor eon vrijwel continue 

aanvoer van PCs zorgen. "Wij 
zijn trouwens verplicht met grub 
voorraden to werken. Het succes 
van het hele concept hangt 
sainen met Oils afstemmen op do 
scholen, (lie ons van een afzet-
markt verzekeren omdat de 
vraag or vandaag seer groat is• 
Even rekenen: VInanderen tell 
con 3.000 scholen. Ste' dat or op 
elke lien klassen Ceti PC komt... 
Dal is good voor 10.000 PC's." 
telt Ilenekes. In oktober stuurde 
bij ook een mailing (mar scholen, 
waarop pmnipt de heir'. terug-
kwom met eon verimek voor eon 
of forte. "De behoefte min PC's in 
de scholen is enurm." Een prijs-
idee voor eon standamj PC met 
eon 386-processor, 4 MB intern 
geheugen, horde schijf, klavier 
en kleine monitor: 8.000 fr. + 
BTW. 

Luc Dc Smet 

lie voorwaarden van ophatin9 en 
raeyelage van afgedankte PCIt "Ind' 
a op de webssle: 
hdp://wwinecupe.be. lnl. oak ins 

infonitcopc.be. of tel. 
03/216.2,R.116. 

Niet teveel 
reclame maken 

Bij Op.'l Belgium weld 
onlangs een 300-tat PC's ver-
vangen. 200 stuks bleken best 
nog good to functioneren. Men 
ging er Met moo near do recu-
perator, miter liet voorzichtig 
boron dal geinteresseerde 
scholen en verenigingen eon 
kens innakten op (•en of meer-
dere toestellen. Ze hoefilen 
mar in te bellen en eon thief-
je to schrijven. De vraag bleek 
groter dan het eanbod. "Voor 
ons is het natuurlijk ook con 
%%writ van public relations." 
zegt Luc Stevens, verantwoor-
delijke voor het liquidatiebe-
hoer bij Opel Belgium in Ant-
werpen. Dc vrijkomende toe-
stellen wooden teehniseh 
nagekeken: 14n op drie word 
afgevocril. Van de rest warden 
de data van de schijf gelinald 
vnoraleer se niter de voorraad 
gingen in olwachting van 
gefirileresseerden. "We halite-
ren eOn prijs, die vooral con 
dee) van onze administratieve 
kosten dekt. De erva ring leer-
dc ens dat schoolbudgetlen 
vrij klein zijn. Op die wijze 
dachten wij rein hun wensen 
to voldoen. En condor levee) 
reclame te maken zijn die toe-
stellen inderdaad viol de deur 
ttitgegaan. We inoesten cells 
de nantallen beperken die we 
trait een school kunnen bietlen: 
maximum 10 stuks. Verenlgin-
gen blijken met I of 2 toostel-
len al gediend." (LDS) 

• 
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