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‘Geef me een bus vol kandidaten’
Met een academische titel loop je
er niet de deur uit.
Wel met een diploma, schat aan
ervaring en – belangrijk – een
baan. Vandaag
opent de Virol EWaste Academy.
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V

irol E-Wast Academy in
Scheemda is de sjieke
naam voor de sociale sorteer- en demontagelocatie
voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Anneloes Oldenburger heeft de dagelijkse leiding bij de Academy. Zelf moet ze
ook wel een beetje lachen om de
naam. ,,Het is in de branche een toegankelijke naam. Een Groningse variant hebben we nog niet bedacht.”
In feite is het een bedrijfsschool
waar mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt aan een
nieuwe arbeidzame toekomst werken. Ze leren in Scheemda om bijvoorbeeld cv–ketels of computerkasten te demonteren. Daarnaast
volgen ze theorieles op het Noorderpoort in Winschoten. ,,Na een
schoolseizoen kunnen ze aan de slag

Anneloes Oldenburger tussen de medewerkers van de Virol E-Waste Academy in Scheemda.

bij een werkgever. Als ze een diploma op zak hebben tenminste.” Er is
ook een verkorte versie; de kansrijke
leerweg. Deze duurt een half jaar en
wordt deels door de provincie betaald.
Een opleiding met baangarantie.
De toestroom zou maximaal moeten zijn. Nee dus. ,,We moeten stevig
aan de bak om kandidaten binnen te
halen”, zegt Oldenburger. Voor het
nieuwe schooljaar is nog geen enkele aanmelding. ,,Geef me een bus vol
kandidaten”, smeekt Oldenburger

bijna. Het bedrijf doet er alles aan
om nieuwe mensen binnen te halen.
,,We gaan actiever werven, mede
door een bedrijfsfilm via sociale media te verspreiden.” Ze zegt het niet
ronduit, maar ondanks een goed
contact et gemeenten blijft de instroom tegenvallen en dat is toch
een beetje een verwijt. ,,Er zijn in deze regio toch veel mensen die een
baan zoeken. Wij kunnen ze die bieden. Kom naar ons toe.”
Vanuit de markt is er veel vraag
naar technici. ,,Voor het demonte-
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ren van cv–ketels bijvoorbeeld. In
ons gebied, met de aardbevingsproblematiek, toch een uitdaging.”
Anneloes Oldenburger loopt regelmatig door de opleidingshal en
geniet. ,,We bieden mensen perspectief met deze duurzame opleiding.”
Duurzaam is de Academy zeker: uit
printplaten van computers wordt
goud gehaald, dat weer wordt gebruikt voor sieraden. En grondstoffen uit mobiele telefoon zijn de basis
voor medailles. De E-Waste Academy speelt een rol op diverse fronten.

