
ONDER LEIDING VAN Ton Bervoets, 
in 1979 gestart als werknemer bij 
Henk van Rennes en eigenaar/
directeur sinds 2001, is het bedrijf 
uitgegroeid tot een serieuze speler 
op technisch gebied. Per 1 januari 
2019 heeft zijn zoon Jaco Bervoets 
(1983) het stokje overgenomen. 
Jaco heeft na het afronden van 
zijn opleiding bij diverse bedrijven 
ervaring opgedaan. “Mijn vader ad-
viseerde mij daarin en ook ik vond 
het belangrijk om ervaringen op 
te doen. Nu heb ik mijn eigen ont-
wikkeling kunnen doormaken. Dat 
heeft mij gevormd en dat kan ik bij 
Van Rennes goed gebruiken” vertelt 
Jaco. Sinds 2013 is hij werkzaam bij 
het bedrijf en heeft in het begin 
kwaliteitszaken opgepakt. Daarna 
was hij manager afdeling projecten 
en nu dus algemeen directeur. En 
Ton Bervoets? Die blijft als adviseur 
bij de organisatie ter ondersteuning 
in bedrijfsprocessen en is meer op 
de achtergrond aanwezig. 

Wat doet Van Rennes nou precies?
“Wij regelen alles van elektrotech-
niek, klimaat en sanitair. Maar 
het begint natuurlijk bij advies en 

ontwerp. De eerste stap is goed 
kijken en luisteren naar de behoefte 
van de klant. Hoe wordt het pand 
of een ruimte gebruikt en welke 
dagelijkse werkzaamheden worden 
er verricht?” vertelt Jaco “een school 
wordt natuurlijk anders gebruikt 
dan een ziekenhuis en dat is qua 
klimaat of verlichting net zo. Door 
de gesprekken met de gebruikers 
kunnen we goed op maat advise-
ren en de huidige technieken zo 
optimaal mogelijk toepassen. 

De eerste stap is goed 
kijken en luisteren 
naar de behoefte van 
de klant.

DE ARCHITECT OF aannemer komt 
vaak als eerste in contact met de 
klant, maar het is ook van belang 
om de installateur er gelijk bij te 
betrekken. Jaco: “Denk vanaf het 
begin met elkaar na over het duur-
zaam gebruik, de installaties en kli-
maatoplossingen. Bouwkundig en 
installatietechnisch kunnen elkaar 

mooi aanvullen. We moeten min-
der in hokjes denken zoals vroeger. 
Samenwerking in bouwteam levert 
positieve feedback op. Een tevreden 
opdrachtgever willen we allemaal, 
hoe mooi is het als we dat geza-
menlijk in een team kunnen doen. 
Ik ben ervan overtuigd dat het voor 
alle betrokkenen beter is.”

NA OPLEVERING VAN een project 
kan het technisch beheer worden 
overgenomen door Van Rennes. 
Enerzijds kan dat puur onderhoud 
zijn, bijvoorbeeld het jaarlijk-
se onderhoud aan de CV ketel, 
warmtepomp of een inspectie. Jaco: 
“Bij grotere installaties met meer 
diversiteit aan techniek bieden 
we een beheerpakket aan. Soms 
komen we maandelijks langs, 
maar we kunnen ook op afstand 
installaties monitoren en daarnaast 
werken we met een klantportaal. 
Dit is een digitale omgeving waar 
ook de klant gegevens kan terug-
vinden zoals tekeningen, keurings-, 
en inspectierapporten. Wij bieden 
diverse pakketten, maar altijd naar 
behoefte en wens van de klant. Zo 
blijft alles up to date, dat is echt 
een meerwaarde.”

VOORHEEN WAS Van Rennes 
elektrotechnisch georiënteerd. Nu 
zijn alle disciplines ‘in huis’. “We 
merkten dat er behoefte was aan 
totaalinstallateurs die zowel de 
elektra, klimaat als het sanitair 

kunnen installeren. Dat geeft extra 
toegevoegde waarde. 
“Natuurlijk blijven we ook kleinere 
projecten doen” vertelt Jaco “denk 
aan badkamerrenovaties, aan- of 
nieuwbouw. We zijn bewust breed 
georiënteerd omdat technieken 
overal toepasbaar zijn. Een klein 
kantoor of een groot huis kun-
nen zomaar dezelfde oplossingen 
vergen. Voor de particuliere sector 
proberen we wel binnen de regio te 
blijven.” 

DE DOOR DE Klimaattafels uitge-
dachte plannen en het klimaat-
akkoord van de overheid hebben 
zeker de aandacht bij Van Rennes, 
maar het bedrijf werkt al jaren-
lang aan energie- en duurzaam-
heidsvraagstukken. “Per situatie 
het energieverbruik bekijken ten 
opzichte van gebruik en daar zo 
optimaal mogelijk installatie oplos-
singen voor aandragen. Dan ben je 
duurzaam bezig. Ook adviseren we 
bedrijven die moeten voldoen aan 
een verplicht energielabel voor 1 
januari 2023. Duurzaamheidsvraag-

stukken zijn er zeker in de Hoek-
sche Waard, want we hebben hier 
nu eenmaal de ambitie om al in 
2040, dus 10 jaar eerder dan lande-
lijk, energieneutraal te zijn. Het kan 
nu nog gewoon in fases uitgevoerd 
worden, maar bedrijven moeten 
er wel over gaan nadenken en 
installaties aanpassen.” Naast dat 
verduurzaming bijdraagt aan het 
milieu is het vaak ook op termijn 
kostenverlagend. We merken dat 
het gewoongoed geworden is om 
bewust met energie- en duurzaam-
heidsvraagstukken bezig te zijn.
Zowel particulieren als bedrijven 
moeten zich niet blind staren op 
het alternatief van de CV ketel 
en ‘van het gas af’. Soms heeft 
het meer zin een woning goed te 
isoleren dan een warmtepomp 
te plaatsen. Kortom, zoek naar de 
beste mogelijkheden bij iedere 
afzonderlijke situatie.” 

Vacatures
Groeien is geen doel op zich bij 
Van Rennes, maar het bedrijf heeft 
meer vakmensen nodig. Er is een 
landelijk tekort aan goed opgeleid 
technisch personeel, Van Rennes 
probeert als SBB erkend leerbe-
drijf jonge mensen te ondersteu-
nen met leer- werktrajecten en 
stageplaatsen. Jaco: “Leerlingen 
zijn altijd welkom. Zij zijn ten slotte 
de techneuten van de toekomst. 
Maar naast leerlingen kunnen we 
over de hele linie ervaren vaklui 
goed gebruiken in ons team. Het 
blijft toch een beetje een mannen-
bolwerk, maar dames zijn zeker 
ook welkom.” Van Rennes werkt 
samen met diverse MBO scholen 
buiten de Hoeksche Waard. Maar 
een MBO techniek opleiding in de 
Hoeksche Waard zou goed zijn voor 
deze regio om wonen, werken en 
opleiding beter in de regio te verte-
genwoordigen. 

MET EEN INTERN programma 
Vitaal Vakmanschap, proberen we 
om onze mensen zo vitaal mogelijk 
te houden, zodat ze hun beroep tot 
aan het pensioen op een gezonde 
en goede wijze kunnen blijven 
uitoefenen. Ook kennis en ont-
wikkeling moeten op peil blijven. 
Bijscholing door de hele organi-
satie, van de monteur tot aan de 
projectleider, iedereen gaat mee in 
de nieuwe technieken. Daar zijn we 
continue mee bezig door vakop-
leidingen; trainingen gericht op 
bepaalde producten of technieken. 
Breed oriënteren wat op de markt 
is en komt om goed te adviseren, 
realiseren en onderhouden. Met 
aandacht en waardering voor elkaar 
werken we in een hecht team waar 
ik trots op ben. En dat is merkbaar 
bij de klant.

ADVERTORIAL  KENNIS EN ERVARING WORDEN OVERGEDRAGEN BIJ VAN RENNES ELEKTRO- EN INSTALLATIETECHNIEK B.V.

Bij Van Rennes gaat stokje van 
vader naar zoon Bervoets

Van Rennes Elektro- & Installatietechniek B.V. is allang niet meer het 
plaatselijke gas-, fit- en elektrabedrijf dat in 1956 door Henk van Rennes 
werd opgericht. Met een team van ruim 100 professionals is het uitge-
groeid tot de totaalinstallateur voor de Hoeksche Waard en de rest van 
Nederland.
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MONTEURS
WIJ ZOEKEN TEAMSPELERS

Werken in een écht team? 
Kijk voor een baan als monteur en andere vacatures op vanrennes.nl/werken-bij
Liever direct contact? Bel naar 0186-745 609 of mail naar pz@vanrennes.nl


