
■ PATRICK HENCKES 
( R. FRAZIER BELGIUM/ 
ECO PC SERVICES) 
„Herkgelegenheid rreijren. 
IIYIS bij de (wielding ran 
hel inu neybearf een 
hoofdbetrachling. Maar 
wet zijn Met rerplicht om 
kleinsehalig te blUren." 

aan koopkana len opzetten. 
Maar als invocgbedrijf is 
dat to hoog gegrepen. Dit 
bctekendc immers cen forsc 
uitbreiding van het aantal 
staffuncties. Terwij1 het 
work verschaffen aan lang-
durig werklozen onze basis-
doclstclling is. De verstan-
digste oplossing was een 
partner zoeken. Eerst dach-
ten we aan een joint ventu-
re. Maar in plants van sa-
men te wonen, zijn we ge-
trottwd," zegt Henckes, die 
zich nu ook zaakvoerder 
van R. Frazier Belgium 
meg noemen. 

Vergroten van de afzet-
markt was ecn tweede re-
den om samen te gaan met 
een partner. „Scholen ko-
pen te seizoensgebonden 

Now 

ECO PC 
SERVICES 
VAN GASFLESSEN NAAR COMPU-
TERS. Eco PC Services is in 1996 ont-
slaan uit Mona, een invoegbedrijf dat 
in onderaanneming het onderhoud ver-
zorgt van industriele gasflessen. Als 
toenmalige zaakvoerder van Mona 
zocht Patrick Henckes naar andere 
marktniches om ook daar een invoeg-
bedrijt op to richten. Zegt Henckes 
,Miln interesse ging vooral uit naar re-
cyclage. Een beperkt marktonderzoek 
toonde aan dat er wet lets zat in het 
recycleren van computermaterieet. Im-
mers, in 1995 kwam een eerste grote 
golf van computerapparatuur vrij die in 
aanmerking kwam voor hergebruik. Bo-
vendien was in Belgie niemand whet 
in die niche. Na twee jaar hebben we 
Eco PC Services omgevormd tot een 
invoegbedrijf." 
De afgedankte PC's zijn vaak verou-
derd voor de bedrijven, maar zijn niet 

echt oud. Soms gaat het om compu-
ters van amper zes maanden. Henc-
kes :.Voor bruikbaar materieel betalen 
we de bedrijven een kleine prijs. Voor 
pc's die we niet kunnen hergebruiken, 
vragen we een verwerkingsprijs. De 
prijzen voor de scholen worden zo 
laag mogetijk gehouden, gemlddeld 
13.000 frank.- 
Vorig jaar verkocht het bedrijf 2000 
computers aan meer dan 400 basis-
en secundaire scholen. Dit is ongeveer 
evenveel als het jaar voordien. Henc-
kes verwacht evenwel een forse stij-
ging onder impuls van het pad-pro-
ject van Vlaams minister-president Luc 
Van den Brande (CVP). Hiermee wit 
Van den Brande de Vtaamse jeugd al 
op jonge leeftijd vertrouwd maken met 
de informatica- en computertechnologie 
door computers to integreren als vol-
waardig leerinstrument in het onderwijs. 
Daartoe krijgen scholen een budget 
waarmee ze naar eigen inzicht compu-
ters. software en scholing kunnen aan-
schaffen. In de komende vier jaar 
wordt er in totaal 2,6 miljard frank ver-
deeld. 

flection EC.0 PG 
Informatica 

ECO PC SERVICES 

Tweedehands, maar met glans 
Voor het eerst is een 
Vlaams invoegbedrijf 
overgenomen door een 
gewoon' commercieel 
bedri,jf: Eco PC Services, 
actief in het recycleren 
van tweedehandse 
computers, maakt sinds 
midden vorige maand 
deel uit van de 
multinational 
R. Frazier Europe. 
Met behoud van 
zijn sociaal karakter. 

I
nvoegbedrijven die ocht economisch 
leetbaar zijn, kan men op de vingers 
van an hand tellen. Maar toch be-

staan ze. Dat bcwijst het Kontichsc Eco 
PC Services. dat grote loten algedankte 
pc's van bcdrijvcn opkoopt, die vervol-
gens test en reinigt en ze nadien met i 
waarhorg doorvcrkoopt aan scholen. 

Typisch voor cen invoegbedrijf is dat 
het gedurende drie jaar van de Vlaamsc 
regering een degressieve loonkostensub-
sidie ontvangt voor laaggeschoolde lang-
durig werklozen. In cull daarvoor enga-
geert de onderneming zich run de batten 
gedurende acht jaar in stand to houden. 
En daar slaagt Eco PC Services (zic 
Trends. 23 oktober 1997) wonderwel in : 
terwijl het bedrijf in 1996 met drie pers.o-
neelsleden van start ging, telt het or in-
tussen al negcn. Na hijna drie jaar activi-
teit mag dc ondcrnerning van Patrick 
Henckes alle pc's van Belgacom. Elec-
trabel en verscheidene banken verwer-
ken. 
BINDS 15 JANUARI maakt Eco PC Ser-
vices deel uit van de multinational R. 
Frazier Europe. Metcen het cerste 
Vlaams invoegbedrijf dat is overgeno-
men door een „gcwoon" commercieel 
bedrijf. 

Eco PC Services was al een tijdje op 
zoek naar partners om de noodzakelijke 
internationalisering aan te kunnen. ,.De 
globalisering van de economic laat zich 
ook voelen op de markt van de tweede-
handse computers," aldus Henckcs. „Om 
dc instmom van gebruikte computers te 
verzekeren. moesten we intcrnationale 
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FRAZIER EUROPE GROUP 

duizend gulden 1999c1 1998 1997 
Ba lan stotaa 14.440 7142 3230 

Eigen vermogen 9822 3622 822 

Omzet 44.000 18.500 5400 

ResulIaal 6000 2800 1075 

Cashliow 5200 2082 .1469 

Alschrtivingen 260 115 40 

Personeel 105 75 35 

- )Prognair 
8ron hazier Europe  Gromi,  

1996 
332 

-253 

885 

.313 

•405 

25 

5 

ECO PC SERVICES  -  MORIA CVBA 

miljoenen frank 1998 1997 
BalanslotaaI 18.8 14.7 

Eigen vermogen 6.1 4.7 

Omzet 50 44 

Alschrijvingen 1 3.6 

Winst n8 bOlaslingen 1,4 1.2 

Personeel o 

Ilnon : Ecu PC Sryvkra. 
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2550 Kontich 

tel : (+32)3-451.32.20 ecopc@ecopc.be  

fax : (+32)3-451.32.29 http://www.ecopc.be  
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Informatica 
NEN 
om daar alleen te kunnen 
grocicn. We willen ook aan 
opkopers en computerdealers 
tweedehands materieel leve-
ren. In BelgiB is dat momen-
teel een onontgonnen afzet-
markt." 

Sociale ziel aan de 
kapltalistlsche duivel 

verkocht ? 

Voorwaardc your ecn overna-
mc was dat de bedrijfsidenti-
teit van het invoegbedrijf 
werd gerespectcerd. De po-
tentiele overnemer kon nict 
alleen de voordelen van de 
loonsubsidie overnemen. Hij 
moest er zich ook toe verbin-
den de arbeidsplaatsen tot vijf 
jaar na dc loonsubsidie te be-
houden. Zoniet moeten de le-
g em oe tkomi ngen van de 
Vlaamse overheid worden te-
rugbetaald. 

..De sociale status van Eco 
PC Services had geen invloed 
op de overnamebeslissing. 
We zijn evenmin uit om de 
kersen cruit te halen en de rest 
op te doeken. Maar het lam 
ons toe um overal in Europa 
scholenprojecten op te starten. 
De Belgische markt was totnogtoe een 
blinde vlek voor ons. Bovendien is het 
cell solide en rendabcl bedrijr motiveen 
Ewit Roos. general manager bij R. Fra-
zier Europe, de overnamebeslissing. 

Patrick Henckes heeft geenszins zijn 
sociale ziel aan de kapitalistischc duivel 
verkocht, hoewel hij dergelijkc owner- 

■ AFGEDANKTE BEDRUFS-PC'S 
;Nu Met nowlzokelijk mid. Soros gout het 
mu computers rim (wiper zes maunder,. 

kingen vcrwacht van zijn college's uit de 
sociale sector....Werkgelegenheid eretren 
was hij de oprichting van het invoegbe-
drijf ecn hoofdbetrachting. Maar het kan 

geen doel op zich zijn. Wij 
zijn niet verplicht om klein-
schalig te hlijven. lntegen- 

rendabiliteit en een ze-
kcrc schaalgrootte zijn be-
langrijk om op hinge termijn 
de werkgelegenheid te garan-
deren. Beide sluiten elkaar 
niet ult. Onze maatschappe-
lijke doelstelling — verkopen 
aan het onderwijs — worth 
zelfs nog verstevigd door de 
card van onze partner. Door 
de samensmelting kunnen we 
onze klanten een waarborg 
van dric jaar bieden, omdat 
R. Frazier Europe met Sie-
mens een contract heeft voor 
technischc bijstand." Over-
igens verschilt de filosofie 
van het reguliere bcdrijf nau-
welijks van deze van het in-
voegbedrijf. Met uitzonde-
ring uiteraard dat de your-
naamste doelstelling van de 
eerste winst makcn is. Ter-
wijI eventuelc winst van in-
voegbedrijven wordt gernves-
teerd in opleiding en tewerk- 

R. FRAZIER 
EUROPE 
M A Ft KT LEIDER. Ovememer R. Frazier 

!•.Jeft, net zoals Ego PC Servi-
ces, als kernactiviteit de inflame, op-
werking en verkoop van overtollige, ge-
brtakte en niet meer functionerende 
computerapparatuur. R. Frazier is 
marktleider in Europa en de Verenigde 
Staten. 
Het bedrijf werd in 1986 opgericht 
door de Amerikaan Randy Frazier. In 
1993 werd een eerste Europese vesti-
ging geopend in Schotland. Twee jaar 
later kwam er de uitbreiding naar Ne-
derland. Vandaag is Frazier ook nog 
ache! in Zweden, Italie en Belgic. Dit 
jaar komen er vestigingen in Duitsland 
en Frankrijk bij. Aanvankelijk ontmantel-
de het bedrijf alleen verouderde en 
overtollige computer- en randappara-
tuur, afkomstig van computerfabrikan-
ten als Compaq of Dell De invoering 
van de terugnameplicht in vele landen 
en de steeds groter wordende behoef-
te van scholen en non-profitorganisa-
ties aan degelijke en betaatbare com-
puters zorgden voor een forse groei. 

stetting van langdurig wcrkzoekenden. 

Verdubbeling van de omzet 
in 1999 

Hoewel de nieuwe dochter voortaan door 
het leven gnat als R. Frazier Belgium, 
blijft Eco PC Services als naam bestaan. 
„Waarschijnlijk benaderen we under ei-
gen naam de computerdealennarkt, maar 
in de communicatie met scholen en Bel-
gische toeleveranciers van computerma-
terieel blijft de oude naam. De goede re-
putatic en imago van Eco PC Services 
gooien we niet weg." zegt Roos. Patrick 
Henckes blijft verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van de vestiging in Kon-
lich..,Alleen zaken waar schaalvoordelen 
belangrijk zijn — zoals het aankoopbe-
teld en de marketing — worden gecentra-
liseerd in het Nederlandse Culemborg. 
Bovendien kunnen we gebruik maken 
van hun knowhow om onze administratie 
en de productielijn to herinrichten." 
DE TOEKOMSTPLANNEN voor Belgia 
zijn Met van dc Flocs. towel Henckes als 
Roos voorspcllcn minstens een verdub-
beling van de omzet in 1999. Ewit Roos t• 
„Goedkopere prijzen en het servicecon-
tract met Siemens moeten nog meer 
scholen over de streep trekken. Ook de 
particuliere markt en de non-profitsector 
bieden nog vele mogelijkheden. Vandaag 
negen wcrknemers en over vijf jaar een 
vijftigtal werknemers in de Belgische 
vestiging is zcker niet onrealistisch." 

HILDE VEREECKEN • 
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