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INTRODUCTIE
DE LOGICA VAN DELEN EN
VERMENIGVULDIGEN
Op zeker moment wordt je gevraagd: ‘Wil je

3

een voorwoord schrijven? Voor de eerste editie
van ons splinternieuwe magazine AAN’? Zeker!
We bruisen van ontwikkelingen. Liefst hadden

4

VOORWOORD
De visie van Joop Bettink

we daarom de eerste editie willen laten samenvallen met de opening van het nieuwe pand en
ons 25-jarig jubileum. De opening hebben we
verschoven naar de eerste helft 2022.

NIEUWBOUW
Alle disciplines onder één dak
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COLLAGE terugblik op 2021

Juist in deze turbulente tijd geeft het me veel inspiratie

En zo is het eigenlijk met al onze andere vraag-

om onderwerpen te delen. Wellicht gestuwd door de

stukken. Sluiten wij aan? Op bijvoorbeeld het

vele vragen uit de omgeving over energietransitie, kli-

natuurlijke samenspel van zon en wind? Dan

maat, gezondheid, levenskwaliteit en alles wat hiermee

gaat het goed. Maken we verkeerde keuzes dan

samenhangt.

is het resultaat negatief.
Dit geldt ook voor het woord levenskwaliteit. Als

Ik moet u eerlijk bekennen dat techniek mij beter ligt
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je het deelt komt het goed.

dan het schrijven van interessante artikelen. De sleutel

I AM A RENGINEER
Een dag op pad met ...

ligt wat mij betreft bij de inhoud.

Liefst zou ik met iedereen persoonlijk willen

De drive om vanuit de visie op duurzame energie

delen welke middelen er allemaal zijn om grote

informatie te delen maakt het schrijven erover al snel

vraagstukken op te lossen. Meestal met de

makkelijk.

meest simpele technieken.

Net als vroeger op school. Delen ging gemakkelijk,

Helaas is het uitgangspunt vaak vermenigvul-

vermenigvuldigen niet. Waarom? Ik heb dit vertaald

digen. Mijn advies: begin met delen, dan volgt

naar de praktijk. Alles wat je kunt delen, kan ook worden

vermenigvuldigen vanzelf.

vermenigvuldigd.
De klanten hebben mij geleerd een balans te
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KLANT AAN HET WOORD
Energie van Nanne Klazinga

COLOFON
AAN is een halfjaarlijkse uitgave van Rengineers. Dit
magazine wordt gratis verstrekt aan leveranciers, (potentiele) klanten en andere belangstellenden.
Redactie
Grafische vormgeving:
(Eind)redactie

renewable energy engineers

vinden tussen delen en vermenigvuldigen. Dat

‘AAN’ zetten. Dat geldt ook voor onze visie en in de

gaat u terugvinden in de komende edities van

dagelijkse praktijk. Tijdig aanhaken op nieuwe ontwikke-

dit magazine. En natuurlijk bij de opening van

lingen; frequent aanschuiven bij klanten, ontwikkelaars

ons nieuwe pand.

en leveranciers. En natuurlijk het aanzetten van allerlei
installaties.
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De knop die in het logo te zien is, moeten we telkens

Voor mij rijst dan meteen de vraag: Bedienen wij de

Joop Bettink

aanknop? Of doet onze klant dat? Het laatste is waar!
Wij sluiten graag aan met het sleutelwoord SERVICE.
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NIEUWBOUW
alles onder één dak
Het jaar 2021 stond voor ons in

locatie. Dat geeft ons alvast het

het teken van nieuw. Onze nieu-

juiste gevoel.

we naam Rengineers werd be-

03/21

drijfsbreed doorgevoerd. En we

Een gevoel wat we graag delen. In

bouwden ons nieuwe pand.

verband met de huidige coronare-

11/21

gels hebben we de oﬃciële opeWe zijn inmiddels geïnstalleerd.

ning uitgesteld tot begin 2022.

Het doel van de nieuwbouw komt
meteen al tot z’n recht. We hebben

Alvast een online tour? Scan dan

alle activiteiten onder één dak. Dat

de QR code.

functioneert. Onderhoud, onderdelen, BestWatt, bladonderhoud,
revisie en monitoring. Geen gedoe
met allerlei activiteiten op diverse

04/21

10/21

locaties, maar één team op één

05/21

09/21

06/21
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Nanne Klazinga

De samenwerking tussen Nanne Klazinga en Rengineers
kent een lange historie. Nanne was één van de eerste windturbine eigenaren die contact zocht met Joop Bettink voor
het onderhoud van de Lagerwey LW18/80. Een samenwerking die wordt gekenmerkt door een no-nonsense cultuur.

KLANT AAN HET WOORD

‘Ondernemen met
het Garant Contract.
Een mix van gevoel
en vertrouwen’

Bijna 35 jaar is Nanne Klazinga als akkerbouwer actief. Puur
ondernemerschap, hard werken en altijd blijven innoveren.
‘Een prachtige combinatie. Zo zijn we bijvoorbeeld koel- en
vriesruimtes gaan verhuren. Uiteraard draaiend op duurzame
energie van onze windmolen en zonnepanelen’.
De samenwerking tussen Nanne Klazinga en Rengineers kent
een lange historie. Nanne was één van de eerste windturbine eigenaren die contact zocht met Joop Bettink voor het
onderhoud van de Lagerwey LW18/80. Een samenwerking die
wordt gekenmerkt door een no-nonsense cultuur. Toegankelijke mensen, technische expertise en aanpakken dat kenmerkt
Rengineers. Ondernemen is enerzijds gevoel, aan de andere
kant gaat het altijd om geld. Dat is juist de ideale mix. Met het
Garant Contract ben ik verzekerd van een keurig rendement.

‘Ondernemen met het
Garant Contract. Een mix van
gevoel en vertrouwen’
VESTAS
De Lagerwey LW18/80 werd in 2004 vervangen door een
Vestas V52. Een nieuwe turbine waarbij het onderhoud door
een andere partij werd uitgevoerd. Rengineers raakte daardoor
buiten beeld. ‘Op papier werden de prognoses behaald, maar
ik miste de aﬃniteit en relatie met de monteurs. Het beloofde
beschikbaarheidspercentage werd gehaald, maar hield niet

RENGINEERS
renewable energy engineers
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JAN DE JONG | expert
Enercon is een relatief nieuwe turbine in
onze portfolio. Samen met Nanne Klazinga hebben we onze nek uitgestoken
om ook voor dit type turbines het Garant
Contract aan te bieden. Wat mij betreft
een samenwerking van formaat!

8 TURBINES ZIJN INMIDDELS VOORZIEN VAN
EEN RENGINEERS GARANT CONTRACT
over. Op een gegeven moment ging de generator kapot.

ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Dat vind ik

Rengineers onderbrengen, daar weet ik precies waar ik aan

De turbine stond 3 weken stil. Nog steeds werd het be-

heel belangrijk.’

toe ben en had ik al jaren ervaring mee’.

schikbaarheidspercentage gehaald (gemiddeld over 5 jaar).
Want dit betekent dat je in vijf jaar 91 dagen mag stilstaan.
Dat voelde niet goed. Zeker omdat de generator niet op
voorraad bleek te zijn. Het doel is wat mij betreft geen

‘Ze zeggen wat ze doen en
doen wat ze zeggen.’

Ik wist dat Rengineers bezig was om het Garant Contract
aan te bieden voor Enercon turbines. Daarom heb ik in
overleg met het bestuur van windpark Harenkarspel gebeld

ENERCON

met Rengineers en het vertrouwen naar ze uitgesproken.

‘In 2018 kreeg ik de kans om een windmolen te kopen. Een

Het resultaat is dat alle 8 turbines uit dit windpark inmid-

‘In 2009 heb ik opnieuw contact opgenomen met Joop

Enercon E53 die deel uitmaakt van Windpark Harenkarpsel.

dels zijn voorzien van een Rengineers Garant Contract.

Bettink. Na een inspectie werd er een Garant Contract af-

Dit park bestaat uit 8 windturbines van hetzelfde type.’

‘Ik had er meteen vertrouwen in. De praktijk bewijst dit

storingen oplossen, maar voorkomen.’

gesloten met Rengineers. Ditmaal voor de Vestas V52’. Op

inmiddels’.

de vraag aan Nanne Klazinga waarom hij gekozen heeft

Enercon was voor mij op zich een betrouwbare partner.

voor Rengineers, zegt hij: ‘Het antwoord is heel eenvoudig:

‘Toch wilde ik het onderhoud van deze turbines ook bij

RENGINEERS
renewable energy engineers
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COLLAGE EEN TERUGBLIK OP 2021

25 jaar samenspel
komt niet uit de
lucht vallen.
Rengineers, namens alle
BKV’ers van harte gefeliciteerd!
Rengineers bestaat 25 jaar, en nagenoeg even lang
werken wij met deze specialisten samen. We zijn
helemaal op elkaar ingespeeld. Staan voor elkaar
klaar. Denken mee. Hebben aan één woord genoeg.
Zo werkt het tussen de Rengineers en de BKV’ers.
Als je zó samen hijst in de wind, komt een lange
relatie niet uit de lucht vallen. Kwestie van samenspel.
We hebben er alle vertrouwen in dat Rengineers veel
gaat bijdragen aan een duurzame wereld en
een sterke windbranche. Veel succes!

RENGINEERS
renewable energy engineers

0342 - 492 464

info@bkv.nl

www.bkvwind.nl
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Hoe is het klantcontact met eigenaren van windmolens?
wanneer we starten of juist klaar zijn. Meestal verloopt het
contact via kantoor. Persoonlijk contact geeft het werk wel
een extraatje. Dat gebeurt meestal bij de kleinere molens.
Boeren komen soms gewoon een poosje bij je kijken.
Wat betekent werken op hoogte voor je?
In de eerste plaats: veiligheid voorop. Want alles is anders dan op een ‘gewone’ werkvloer. Daarnaast vind ik de
samenwerking heel belangrijk. Je bent nooit alleen boven,
dus assisteren wij elkaar altijd.

I AM A RENGINEER

Bij grotere molens wil de klant soms gebeld worden

Hoe heb je jezelf kunnen ontwikkelen?
Vanuit onderhoudsmonteur kun je doorgroeien naar
storingsmonteur. Dat betekent multifunctioneel inzetbaar.
Daarnaast is het ook heel mooi om kleine molens (BestWatt) te installeren. Dan spreek je vooral de eigenaar van
de nieuwe molen. Met al het enthousiasme wat daarbij
hoort.
Wat wordt er gedaan aan scholing?
Ik heb een aantal (interne) opleidingen afgerond. Mecha-

AANGENAAM!

nisch operator 1 en 2, Elektrotechniek 1 en 2. Een mix van

In elk magazine stellen we een Rengineer aan u voor. De dagelijkse praktijk in een notendop
weergeven. Het woord is aan ...

onderhoud, hijsklussen en storing zoeken. Vervolgens
draait alles om de praktijk. Dus samen met een senior
monteur de baan op en de theorie in de praktijk bewijzen.

Niels Schaap

De GWO cursus komt elk jaar terug. Dit is een gespecialiseerde training voor veilig werken op grote hoogte. Je
moet eerste hulp kunnen verlenen. En weten hoe je moet
handelen in noodsituaties. Bijvoorbeeld het werken met

Wil je jezelf voorstellen?

Ook ben ik in Marokko geweest. Daar hebben we een grote

Mijn naam is Niels Schaap. Ik ben 27 jaar oud en woon in

3.6 megawatt turbine opgebouwd, die we in Nederland

Barneveld

gedemonteerd hebben. Met z’n allen in de kost. Gezellig

Bettink Service Team is Rengineers geworden. En verhuist

en heel goed voor een sterk teamgevoel. Omdat je altijd

naar een nieuw pand. Wat vind je van deze activiteiten?

samen op pad bent.

Ik heb deze ontwikkeling vooral vanuit Ierland meegekre-

Hoe lang werk je al bij Rengineers?
Inmiddels ruim 5 jaar. Begonnen als hulpmonteur, nu als

een resque set.

gen. De presentatie van de nieuwe naam op de zaak heb ik
Hoe ziet je werkweek er doorgaans uit?

helaas niet bijgewoond.

We maken mooie volle dagen. ’s Morgens zijn we om 6:00

Zo’n nieuwe naam was natuurlijk wel even wennen. Met

Wat is je huidige functie? En heb je dit altijd al gedaan?

uur aan de zaak. En zo rond 17:30 weer terug.

alle activiteiten begrijp ik wel waarom er gekozen is voor

De afgelopen vijf jaar heb ik heel veel in Ierland gezeten.

De afwisseling in het werk qua molens en locaties vind ik

een meer internationale naam. Rengineers is veel beter

Sinds kort weer volledig in Nederland. Af en toe nog wel

prachtig. Voordeel van ons werk is dat je altijd in compacte

toepasbaar.

eens klus in het buitenland. Bijvoorbeeld volgende week

teams werkt. Dat geeft verbinding en je blijft van elkaar

Qua pand ben ik heel benieuwd naar de praktijk. Alles

een paar dagen met Joop Bettink naar Schotland. Dat zijn

leren. Ook qua doorontwikkeling krijgen we alle kansen.

leuke klussen. Daar staan vooral wat kleinere molens. Dat

Wat dat betreft biedt Rengineers heel veel mogelijkheden.

betekent compactere techniek met meer direct contact met

Zeker wanneer je stappen vooruit wil maken. Kortom: een

de eigenaar.

combinatie van afwisseling en uitdaging!

hoofdmonteur.

RENGINEERS
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lees het vervolg op pagina 15
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nieuw en onder één dak voelt meteen goed. Nu tref je tenminste alle collega’s weer. Dat is heel positief. In het verleden was dat
wel anders, want toen werkten we met z’n allen soms wel op vier of vijf verschillende locaties.
Je hebt inmiddels behoorlijk wat vertelt. Welke belevenissen blijven je bij?
Zonder twijfel het project in Marokko. Voor de bouw van zo’n windmolen verblijf je nogal een paar weken op locatie. Geweldig
die cultuur. Heel andere mensen en andere gewoonten.
Wat moeten we zeker niet vergeten te noteren in het magazine?
Rengineers is een mooi bedrijf. Veel uitdaging als je wilt ontwikkelen. Als team gaan wij door waar anderen stoppen. We zijn
altijd bezig met verbeteringen en constructieve oplossingen. Dat wordt gekenmerkt door Joop Bettink zelf. Die duikt graag de
techniek in. Echt een man van de praktijk. Dat geeft meteen een gevoel van betrokkenheid.
Dat geldt voor het hele team trouwens. Als je vrijdagmiddag gezellig met z’n allen in de kantine zit wil hij ook dat iedereen erbij
is als het even kan. De band onderling moet goed zijn. In de eerste plaats voor de veiligheid en samenwerking, maar zeker ook
om kennis en ervaring te delen.
Energietransitie is volop in beweging. Wat is in jouw optiek de
rol van Rengineers?
Daar zijn we al flink mee bezig. Bijvoorbeeld met initiatieven met de kleine molens en groenebouwstroom.nl.
Grotere bouwbedrijven willen laten zien dat ze met groene
energie bezig zijn. Ook combinatie met zonnepanelen
functioneert heel goed. Heel logisch eigenlijk dat je zon en
wind combineert.
We zien grote verschillen tussen de parken met meerdere
megawatt turbines en de kleinere projecten. Ons werk is
daarbij echt nodig om bijvoorbeeld de stikstofproblemen
in te dammen.
Een andere ontwikkeling die ik voorbij zie komen is
waterstof. Hier zijn we al volop mee bezig. Ik denk dat dit
een heel interessante ontwikkeling gaat worden voor de
toekomst.

RENGINEERS
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HET PROJECT ‘VERHUIZING’
Inmiddels hebben we de verhuizing zo goed als achter ons liggen. Met
een gezonde dosis ambitie hopen we het Rengineers concept verder uit
te bouwen.

+31 (0) 342 - 406 464

info@rengineers.eu

www.rengineers.eu

