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ELECTRONISCHE AFVALVERWERKER
EN MTB, ‘BUREN’ MET EEN
BIJZONDERE BAND

“MVO? Dat zit in onze vezels!”
Neem een keer een kijkje bij Weelec,
‘onder de rook’ van MTB, en je komt
oog in oog te staan met een bijzonder
bedrijf. Voor wie het bedrijf nog niet
kent, Weelec ontzorgt haar partners van
al hun elektronisch afval. Het unieke
verwerkingsproces bestaat niet alleen
uit handmatige demontage (mede) door
inzet van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt, maar wordt tevens
vervuld door middel van zogenaamde
‘hightech machinale processen’.
Hierdoor creëert Weelec extreem schone
grondstoffen op een sociale en innovatieve manier, met een terugkoppeling
van gereduceerde CO2 uitstoot.
Commercieel manager Valerie Meijs
omschrijft het als volgt: “We doen niet
alleen aan MVO, we zijn het.”
Die ochtend vallen we als het ware met
onze neus in de boter. Een grote ‘lading’
stofzuigers, magnetrons, koelkasten,
wasmachines, ventilators, computers
en noem het maar op, is afgeleverd. Een
kleurrijke hoop materiaal dat op het eerste
oog haar laatste adem heeft uitgeblazen.
Kapot, versleten, afgedankt, maar daarom
voor Weelec niet minder interessant en een
uitdagend aspect in de weg naar ‘fracties
schoon eindproduct’.
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Valerie Meijs: “Weelec heeft bewust gekozen
voor werken op decentrale wijze. Dóór de
regio, vóór de regio en mét de regio.
‘People’ en ‘planet’ spelen hierin een bijzondere rol. Zonder ‘people’ immers geen
‘planet’ zoals wij die voor ogen hebben.
Neem nu wasmachines. Onze mensen en
systemen werken met uiterste precisie aan
het verwijderen van díe elementen die niet
weggegooid hoeven te worden en waardoor
je een uiterst zuiver eindresultaat creëert.
Koper, ijzer, RVS, ons innovatieve machinale
proces is in staat deze stromen van elkaar
te scheiden. Het proces zelf bestaat uit
twee delen, de handmatige demontage die
op zich al heel divers is en kan variëren
van kabels verwijderen tot het compleet
demonteren van een computer (inclusief
motherboard), tot aan de machinale verwerking, waaronder het verkleinen, nasorteren,
oftewel het zogenaamde ‘fractiewerk’.”
“Samen met onze regio en onze partners,
de Weelec community, kijken we verder dan
alleen maar naar onze business. Een uitdaging”, vindt Valerie Meijs, “waarvoor we
elke dag opnieuw ons best doen. De inzet
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is hierbij voor ons van bijzonder grote
waarde. Sommige mensen zijn gebaat bij
werkzaamheden die bestaan uit repeterende

handelingen, anderen kunnen meer aan. Zelf
zien we dat als een mooi stukje maatwerk.”
“Wat MTB betreft, daar kan ik kort over
zijn. Het is een sympathiek bedrijf met
mensen die ons aanspreken en die we graag
inzetten in ons proces. We kenden elkaar al
een jaar of drie, en sinds begin augustus van
dit jaar zijn we lid geworden van Immens.
Gevolgd door een bijzondere dag op 21
september jl., de dag waarop we de eerste
club nieuwe MTB-collega’s mochten verwelkomen. Vijf voor ons volwaardige collega’s
die we natuurlijk nog niet zo goed kennen

maar waarin we alle vertrouwen hebben
dat ze van toegevoegde waarde voor de
demontagelijn van Weelec kunnen zijn.
Of beter gezegd, van groot belang voor
‘people, planet en profit’. En laten we
wel wezen, het is toch mooi wanneer een
gemixt gezelschap werknemers hiervoor
samen de handen uit de mouwen steekt.”

Weelec kijkt verder dan haar bedrijfsterrein alleen. Zo
worden er in het kader van ‘urban mining’ inzamelingsacties
op scholen georganiseerd. “Kinderen zijn de toekomst en
je kunt deze groep ‘volwassenen van straks’ maar beter
zo snel mogelijk bewust maken van hoe met onze planeet
om te gaan.”
Weelec was finalist tijdens de Immens MVO prijs
2014-2015. Ze slaagden erin samen met ‘Talent’ de
tweede plaats binnen te halen. “Een mooi resultaat”,
vindt Valerie Meijs, “aangezien Weelec zich tijdens
het moment van de prijsuitreiking in de start-up
fase bevond.”
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