‘Ik doe weer mee’
Bij de recycleafdeling, het Regionaal Sorteer Centrum (RSC), van AEB werken mensen met een
‘kwetsbare arbeidsmarktpositie’. Fraaie term. Maar wat betekent dat eigenlijk? En waarom is
het creëren van banen voor deze mensen zo belangrijk?
Piet, 63 jaar uit Amsterdam, werkt nu zeven maanden bij het RSC van AEB Amsterdam. Hier wordt
elektrische en elektronische apparatuur afkomstig uit Amsterdam en omstreken ingezameld,
opgeslagen en afgevoerd. Daarnaast voeren de medewerkers allerlei sorteerwerkzaamheden uit
waarbij zij de verschillende grondstoffen scheiden zoals koper, aluminium, kleding, papier en hout.
Vandaag staat Piet bij de ‘kniptafel’. ‘Ik scheid de stekkers van de elektrische snoeren en sorteer ze.
Mooi werk, want de kunststoffen en het koper halen we er zo uit en die kunnen weer gebruikt worden
om nieuwe spullen van te maken.’ Andere dagen werkt hij bij een van de Afvalpunten van AEB. Hier
helpt hij bewoners van de stad hun grof huishoudelijk afval in de juiste bakken te deponeren en
verricht hij alle voorkomende werkzaamheden.

Nutteloos
Piet heeft 35 jaar in de bouw gewerkt. Door de economische crisis verloor hij ruim vijf jaar geleden zijn
baan. Hij kreeg wat salarissen mee en dacht weer snel aan het werk te komen met zijn schat aan
ervaring. Dat viel nogal tegen. Aan het einde van zijn ‘geld’ was er nog geen zicht op een andere
baan. Piet kwam in de bijstand terecht. Met die uitkering kon hij zijn huur nauwelijks betalen en bleef
er slechts 200 euro per maand over voor alle overige uitgaven. De schulden stapelden zich op. ‘Ik
wilde niets liever dan werken, maar blijkbaar speelde mijn leeftijd een rol. Ik raakte in de financiële
problemen, voelde me nutteloos en deed niets meer. Mijn sociale leven raakte in het slop doordat ik
geen geld had om mee te gaan naar uitjes. Bovendien ontbrak het mij aan energie. Ik werd bijna
depressief.’
Piet raakte via een werkervaringsplek vanuit de gemeente bij ‘Amsterdam Werkt’ in gesprek met
Milieuwerk. Deze sociale firma voert alle werkgelegenheidstrajecten in het RSC bij AEB uit. Milieuwerk
begeleidt de medewerkers in het sorteercentrum bij het krijgen van arbeidsritme, biedt

praktijkopleidingen aan en neemt ze vervolgens zelf in dienst. Daarnaast krijgen zij ondersteuning bij
het weer op orde brengen van de situatie thuis.
Schulden afbetaald
‘Ik had hier bij AEB een gesprek en wilde het liefst direct beginnen. Je bent lekker de hele dag bezig.
Het is duidelijk wat je moet doen en ik heb de hele dag collega’s om mij heen om mee te praten.
Doordat we materialen recyclen, doe je ook nog wat terug voor de maatschappij!’, zegt Piet. ‘Ik heb
hier mijn VCA (Veiligheid) en heftruckdiploma’s gehaald. Fysiek voel ik me beter en ik heb mijn
schulden afbetaald. Ik ga weer naar voetbalwedstrijden met mijn vrienden, heb meer plezier in het
leven gekregen. Ik sta niet meer aan de zijlijn. Ik doe weer mee!’

