MVO TROFEE VOOR HOLLAND RECYCLING

Majid Arai: “Focus op
hoogwaardig E-Waste”
Een artikel over Majid Arai van Holland Recycling kan bijna niet anders beginnen dan in Iran. Na zijn vertrek uit zijn
geboorteland komt hij toevallig in België terecht. Later volgen nog een aantal opmerkelijke ontmoetingen en
gebeurtenissen, die hem uiteindelijk brachten naar de functie van Managing Director van Holland Recycling in Boxtel.
Een bijzondere story…

HENK MEINEN

Vluchten
Bij het interview in Boxtel zijn naast
Majid, ook zijn partner Benedicte Couckuyt en Rien Driessen van Hermion aanwezig. Blijft u lezen, dan wordt het u vanzelf duidelijk waarom. Ik val direct met
mijn neus in de boter; beter gezegd in de
taart. Een tevreden klant geeft een rondje
gebakjes voor het hele bedrijf…; da’s nog
eens binnenkomen! “Leuk geënsceneerd”,
merk ik wat uitdagend op. Maar nee, het
gaat hier toch echt om een spontane
actie.
Beginnen bij het begin: Majid Arai werd
in 1977 in Teheran geboren. Zijn vader
leidde daar een fabriek van Peugeot-Talbot waar destijds ruim 14.000 mensen
werkten en zijn moeder was er docent
Frans en Engels aan de universiteit. Daarnaast had zijn vader ook nog een hoge
militaire functie.
De familie was sjahgezind en westers georiënteerd. Met de machtsovername door
de ayatollahs eind jaren zeventig brak een
compleet andere tijd aan. Majid’s vader
werd diverse keren opgepakt en zwaar
mishandeld. Ondanks de gruwelijke mar-

Majid Arai:

“Wang was een wel heel
bijzondere leermeester”
telingen bleef hij zijn overtuigingen en
zijn beginsels trouw. Toen de situatie echter onhoudbaar en levensgevaarlijk werd,
vluchtte het gezin Arai in 1985 met ach-
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Benedicte en Majid

terlating van alles uit Iran. Moeder en
haar twee zoontjes – Majid was met acht
jaar de oudste – vlogen naar Istanboel,
maar die reguliere weg was voor zijn
vader onhaalbaar. Hij werd tegen betaling
van een fors bedrag door smokkelaars
over de grens geleid. Het gezin herenigde
vervolgens in Istanboel.

België in plaats van Canada
Vluchten naar Amerika bleek niet haalbaar, maar Canada wel. Die bestemming
werd het doel. Maar dat lukte niet, het
vliegtuig maakte een noodstop in Brussel
en bleef daar aan de grond. Majid: “Ik
herinner het mij nog goed; we stonden
daar met 37 Iraniërs allemaal zonder pas-

poort, want die hadden we op advies in
het vliegtuig verscheurd en door het toilet
gespoeld. Mijn vader – die ons altijd op de
hoogte hield – vertelde ons dat wij allemaal in België zouden blijven en daar
asiel gingen aanvragen. Zo gebeurde, en
alle 37 kregen wij de Belgische nationaliteit en dat paspoort koester ik ook nu nog
met trots.” Het gezin belandde uiteindelijk in Lille in de Antwerpse Kempen, zijn
vader ging er als arbeider werken in een
brandkastenfabriek, zijn moeder werd er
poetsvrouw in een cafetaria. Heel anders
dan ze gewend waren, maar wel vrij en
veilig. Majid voelde zich snel thuis in zijn
nieuwe vaderland en beheerste binnen de
kortste keren de taal. En nu – dat kan ik
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E-Waste

zelf constateren – spreekt hij perfect Nederlands, hooguit iets met een Vlaams accent, nou vooruit dan maar… Zijn ouders
wonen nog altijd in België en maken het
goed, evenals zijn broer.

De ‘Wang-dynastie’
Om alle ontmoetingen en ontwikkelingen
van Majid weer te geven, bieden deze pagina’s in RMB simpelweg te weinig
ruimte. We pakken er een paar high-lights
uit. Hij studeerde moderne geschiedenis
en economie aan de universiteit van Leuven. Daar ontmoette hij Benedicte Couckuijt, die er Arabistiek en Islamkunde studeerde. Benedictie: “De vonk sloeg rap
over, waarbij ik wel moet zeggen, dat de
universiteit van Leuven toen het grootste
huwelijksbureau van België was.” Ze zijn
nog altijd samen en wonen in Waalwijk,

Majid Arai:

“Koester onze vrijheden”
waar zij samen een fijn en rijk sociaal
leven leiden. In zijn professionele loopbaan maken wij grote stappen; wie het allemaal precis wil weten moet het hem
maar eens persoonlijk vragen. Hij begint
bij Philips in Turnhout, vervolgens als logistiek manager bij een recyclingbedrijf
eveneens in Turnhout. Daar ontmoet hij
de Chinese eigenaar een zekere heer
Wang. Deze zeer ondernemende en risico’s niet mijdende heer Wang, speelt een
grote rol in het zakelijke leven van zowel
Benedicte als Majid, maar ook in dat van
Rien Driessen, die destijds PHB kunststofrecycling in Waalwijk had opgericht.
Majid volgt in die tijd in feite altijd het
professionele spoor van Benedicte. Een
internationale track met wat langduriger
verblijf bij een recyclingbedrijf – toen al
circulair gericht – van Wang in Hamburg
en een aantal jaren daarna werkt Majid
bij Huiskes Metaal in Waalwijk. Uiteindelijk gaat Benedicte naar het in 2008 door
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Rien Driessen gestarte Hermion en daar
werkt zij nog altijd. PHB – het huidige
Coolrec – was inmiddels door Rien verkocht aan Van Gansewinkel. Alle drie
spreken ze nog altijd gepassioneerd over
die bijzondere en leerzame ‘Wang dynastie’.

Holland Recycling en Re-Marketing
In 2016 wordt Majid Managing director
bij Holland Recycling. De business is hem
natuurlijk niet vreemd en hij pakt de
zaken onmiddellijk voortvarend op. Holland Recycling is actief in verschillende
sectoren en stromen: ferro en non-ferro.
Maar als core-business geldt toch zeker
ook de elektronicarecycling. Majid: “In de
recycling van elektronica zijn wij een aanzienlijke speler in Europa. Onze specialiteit zijn daarbij de hoogwaardige elektronicakwaliteiten, zoals Telecom, ICT, medische en militaire elektronica. Wij
focussen qua elektronica dus vooral op
niches aan de bovenkant van de markt.
Als de elektronica geschikt is voor direct
hergebruik, dan kopen we dat aan voor
re-marketing. Onze speciaal daarvoor opgerichte afdeling Dutch Hardware Trading richt zich op refurbishment en remarketing van IT en IT gerelateerde producten en componenten. Ons netwerk en
onze contracten staan garant voor een
voldoende aanvoer van dergelijke hoogwaardige elektronica. Niet direct herbruikbare input wordt binnen onze organisatie keurig ontmanteld en in verschillende monostromen afgevoerd voor
recycling.” Voor meer informatie verwijzen wij naar de websites hieronder vermeld.

Winnaar MVO-trofee
Majid Arai is een succesvolle ondernemer, maar zeker ook met een groot hart
voor mensen met een grotere afstand tot
de arbeidersmarkt.
Majid: “Werk is essentieel in het leven van
mensen. Het biedt eigenwaarde en een
gevoel van bij de maatschappij te horen.
In ons bedrijf bieden wij volop emplooi

aan mensen van sociaal werkbedrijf WSD,
waaronder ook vluchtelingen met een
verblijfsvergunning en langdurige werklozen. Wij bieden kansen en een springplank – inclusief opleiding – naar zeg
maar een reguliere baan in de maatschappij. Mensen blijven hier zes maanden en stromen dan door.” Op mijn vraag
of dat altijd lukt, antwoordt Majid: “Nee,
helaas niet altijd, maar veruit het merendeel slaagt wel en dat geeft een goed ge-

Laat geen talenten verloren
gaan!
voel.” Dat zijn visie en betrokkenheid niet
onopgemerkt bleven, kwam wel tot uiting
bij het winnen van de eerste Brabantse
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-trofee. Holland Recycling won die
trofee in een competitie waarin alle bedrijfstakken en branches in heel Noord
Brabant konden deelnemen. Majid: “Ik
had echt niet verwacht dat wij zouden
winnen, hoewel wij natuurlijk wel ons
best doen op dit gebied. Verder is het verspillen van talent vreselijk. Ook onder de
huidige vluchtelingen in Europa zitten
ongetwijfeld grote talenten verborgen.
Die kijken nu gedwongen werkloos aan
de zijlijn toe; de kunst is juist deze mensen te integreren bij onze maatschappij
en hun talenten te ontwikkelen. Die
vluchtelingen kunnen een verrijking vormen, ook in Nederland en België. Maar
dat vereist wel een gewijzigde mindset in
ons politieke en ook vaak sociale denken
en handelen.”
Mooi is dat, die gepassioneerde betrokkenheid. Ik verlaat Boxtel met een goed
gevoel, richting de vrijwel altijd aanwezige files… n
Meer informatie:
www.hollandrecycling.nl
www.dutchhardwaretradung.nl
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