TRAITEMENT DE SURFACE AU TEMPS DU CORONAVIRUS

THEMA

Blijven investeren in nieuwe onderi
zoeksprojecten, ook in crisis

NELCO
Arnd Nelde

Als VOM-lid is Nelco al jaren de referentie
in recyclage van poederlakafval. Meer dan
8000 ton poederlakresten uit heel Europa
worden jaarlijks gerecycleerd op 4 locaties
in België.

NELCO OPENT NIEUWE
VESTIGING IN EVERGEM

WERKEN IN TIJDEN VAN
CORONA
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België op 16 maart is Nelco blijven doorwerken.
De verschillende vestigingen zijn steeds
open gebleven. Gezien het laden en lossen

zaakvoerder Arnd Nelde

alsook de verwerking niet van thuis kan
gebeuren, is er slechts heel beperkt telewerken mogelijk.
Bovendien vallen recyclagebedrijven onder de essentiële sectoren.
Aan de centrale inkom wordt u bij Nelco
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volgen basisprincipes omtrent ‘social distancing’ en hygiëne.
Vanaf de eerste dag van de ingang van
de coronamaatregelen, werd beslist de
sanitaire ruimte voor mindervaliden open
te stellen voor alle bezoekers en medewerkers om verplicht de handen te wassen bij het betreden van de gebouwen: de
deur blijft open staan, zeeppompjes werden vervangen door no-touch dispensers,
papieren handdoeken zijn voorzien en de
papiermand werd door een afsluitbare
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correct de handen wassen werd aangebracht. Verder werden op verschillende
strategische plaatsen pompjes voorzien
met ontsmettingsalcohol en mondmasOIVXNIW [IVHIR FIWXIPH &MRRIR HI ½VQE
dragen werknemers die in contact komen met stof steeds mondmaskers van
het type FFP3. Hierdoor was het gebruik

van mondmaskers reeds ingeburgerd lang
voor het coronatijdperk.
In onze kantoren werd erop toegezien dat
alle bureaus standaard op 5 meter van elkaar staan, zo werden strengere criteria ingevoerd dan de geëiste 1,5m afstandsregel.
Is er contact met chauffeurs, koeriers of
postbodes, wordt een mondmasker aangetrokken omdat bij de overhandiging de
1,5m regel moeilijk in te houden valt. Ook
latex handschoenen staan ter beschikking
als persoonlijk beschermmiddel.

WHAT ABOUT THE
FUTURE?
Een groot gedeelte van de afgewerkte producten gaan naar de automobiel industrie.
Hier wordt de omzet op 30-40% geschat
ten opzichte van het pre-coronatijdperk.
Het nieuwe labo komt dus geen moment
te vroeg om extra energie in nieuwe onderzoeksprojecten te investeren. Wij zien
de coronacrisis als een opportuniteit om
stil te staan bij bestaande processen en
producten om deze te kunnen optimaliseren. Uiteindelijk hopen wij vanaf september op normalisatie.
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Met de aankoop van de gebouwen van
het failliete Lippens Paints, een fabrikant
van natlakken voor hoofdzakelijk militaire toepassingen, heeft Nelco er een
nieuwe productievestiging bij op 6000
m² met zicht op de sluizen van Evergem.
De voormalige Lippens-site werd volledig
gesaneerd en operationeel gemaakt. Eind
2019 werd de vergunning als volwaardig
recyclagebedrijf goedgekeurd.
In mei 2020 werd het nieuwe labo afgewerkt en een nieuwe medewerkster in
dienst genomen. Best wel spannend in tijden waar massaal ontslagen vallen en bedrijven technische werkloosheid inroepen!
Wij verwelkomen in ieder geval mevrouw
Liesbet Vanelsacker die zich binnen Nelco
o.a. met klantencommunicatie zal bezig
houden.
Het inhuldigingsfeestje van de nieuwe site
zien we momenteel helaas aan ons voorbijgaan.
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