
IK BEN 
 ABSOLUUT 
VERVANGBAAR!

Erik Heijink verlaat Rensa

Zijn opa Evert richtte samen met een 
oom in 1953 Rensa op, een groot-

handel in olie- en kolenkachels. “In 1959 
werd mijn vader Frits met dwang ge-
vraagd in het bedrijf te komen”, vertelt 
Erik. “Mijn opa was ziek en overleed kort 
daarna. Hij was pas 59.” Ongeveer dertig 
jaar later, in 1988, herhaalt de geschiede-
nis zich. “Kort nadat mijn vader mij vroeg 
in de zaak te komen, overleed hij op zes-
tigjarige leeftijd. Ik ben niet fatalistisch, 
maar stond er wel bij stil toen ik 59 en 60 
werd. Onbewust heeft de geschiedenis 
denk ik invloed gehad op mijn beslissing 
om nu afscheid te nemen. Ik ben fit en ge-
zond. Ik wil niet wachten tot ik het fami-
liebedrijf niet goed meer kan overdragen.”

Overnemen of 
overgenomen worden
Het begin van zijn carrière was heftig. 
“Mijn vader was net overleden, mijn 
vrouw en kinderen woonden nog in 
Spanje. De eerste zes maanden was ik 
bezig met overleven. Ik hoopte dat ik het 
bedrijf leidde zoals mijn vader en dat er 
geen gekke dingen zouden gebeuren. 
Zakelijk gezien kwamen we die periode 

fantastisch door. Mijn vader had een ge-
zond bedrijf achtergelaten. Ik wist echter 
dat een regionale groothandel op ter-
mijn geen toekomst had. We zouden 
overgenomen worden of we moesten zelf 
gaan overnemen. Het werd dat laatste.”

Rensa ontwikkelde zich door vele over-
names in hoog tempo tot een landelijke 
groothandel. Volgens Erik zijn over-
names geen doel op zich. “We moeten de 
continuïteit waarborgen en doen wat 
daarvoor nodig is. Als Rensa de komen-
de tien jaar verder kan zonder over-
names, is dat ook prima.”

Fitness in de kelder
Erik ging nooit met tegenzin naar zijn 
werk. “Dat komt natuurlijk ook doordat 
Rensa zo succesvol is. Er zijn wel moei-
lijke momenten geweest hoor. Zo ben ik 
een keer teruggekomen van vakantie 
omdat een collega het niet meer zag zit-
ten. We waren bezig met het nieuwe dis-
tributiecentrum en alles liep verkeerd. 
Ik heb mijn vrouw en kinderen in de  
caravan achtergelaten en ben terugge-
vlogen naar Nederland. Het is natuurlijk 

niet fijn om je vakantie te onderbreken, 
maar ik deed het niet met tegenzin. Het 
moest gewoon gebeuren.” Niet lang 
daarna onderging Erik in 1996 een  
hernia-operatie. Het was toch allemaal 
iets te druk geweest. “Vanaf dat moment 
werd het nog belangrijker voor mij om te 
bewegen”, vertelt Erik. “Twee keer per 
week train ik op de fitnessapparaten in 
onze kelder. Ook golf ik graag. Ik moest 
natuurlijk op mijn eigen moment kun-
nen sporten, want ik was vaak op reis.”

Thuisbasis voorwaarde 
voor geluk
“Een stabiele thuisbasis is een voor-
waarde voor geluk”, vindt Erik. “Zakelijk 
succes speelt ook mee, maar is niet zalig-
makend. Ik was in de gelukkige omstan-
digheid dat mijn vrouw Margot haar  
eigen carrière-ambities heeft weggecij-
ferd. Zij zorgde voor het gezin en onder-
hield onze sociale contacten. Zo maakte 
ze voor mij de weg vrij om al mijn tijd 
aan Rensa te besteden.”

Erik is een tevreden man. “Ik ben heel 
gelukkig met mijn vrouw en kinderen! 
Alleen heb ik misschien te weinig van 
de kinderen meegemaakt toen ze klein 
waren… Een paar maanden geleden 
werd ons eerste kleinkind geboren. 
Margot en ik kijken er enorm naar uit 
om straks samen veel tijd aan hem te 
kunnen besteden.”

Na bijna 30 jaar is het tijd om het stokje door te geven; directeur- 

eigenaar Erik Heijink gaat met pensioen. 'In februari 2018 word ik 65.  

Ik doe er nu nog een beetje luchtig over, maar ik weet dat ik het straks 

best moeilijk zal vinden…'
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Duurzame energiebronnen zijn sterk in opkomst. Nederland moet ver-

duurzamen om aan afgesproken eisen uit het Energieakkoord en an-

dere (Europese) wet- en regelgeving te voldoen. Vanaf 2050 moet de 

energievoorziening in ons land volledig duurzaam zijn. Zowel consu-

menten als bedrijven installeren daarom energieopwekkers die hier 

aan bijdragen. Er zijn hiervoor tal van subsidie regelingen in het leven 

geroepen, zowel landelijk (o.a de ISDE) als regionaal (Amsterdam 

aardgasloos). Consumenten hebben hier steeds meer vragen over. Als 

installateur is het dan ook belangrijk om hen hierover te adviseren.

Aandachtspunten bij de keuze voor duurzame 
energiebronnen
Niet voor elk type woning (nieuwbouwhuis, appartement, vrijstaand 

huis, gerenoveerde woning, etc.) en gebruiksprofiel zijn dezelfde duur-

zame energiebronnen geschikt. De keuze die iemand maakt, zal vooral 

afhangen van waar hij het meeste mee kan besparen en wat realiseer-

baar is. 

Nieuwbouwwoningen
In nieuwbouwhuizen wordt vaak een all-electric waterpomp geïnstal-

leerd, wat als voordeel heeft dat er geen gasaansluiting nodig is. Bij 

nieuwbouwwoningen is dit mogelijk omdat het benodigde verwar-

mingsvermogen vanwege de goede isolatie laag is. Een warmtepomp 

heeft namelijk een veel lager vermogen dan een cv-ketel.  Voor be-

staande woningen is deze daarom vaak niet toereikend. Een hybride 

variant waarbij naast de warmtepomp een ketel aanwezig is, is dan wel 

goed mogelijk. De warmtepomp verzorgt voor het grootste gedeelte 

van het jaar de verwarming en als het echt koud is, springt de ketel bij.

Het meeste is echter te besparen door het isoleren van de woning. Wat 

niet verloren gaat, hoeft niet opgewekt te worden. Een lager energie-

verlies zorgt ervoor dat gekozen kan worden voor een kleinere warmte-

pomp met een lager vermogen.

Zonlicht
Voor de installatie van zonneboilers zijn weer andere zaken van belang. 

Voor de zonnecollector die het warm tapwater verwarmt, is het van be-

lang dat het dak ook voldoende zonlicht opvangt. Een positionering 

van het schuine dakvlak in zuid-zuidoostelijke richting is hierbij het 

meest ideaal. Dat is bij een vrijstaande woning net wat eenvoudiger 

dan een huis dat in de nabijheid van grote flats of bomen staat of waar 

slechts aan één zijde een schuin dak zit.

Aandachtspunten bij de keuze voor 
een duurzame energiebron

De keuze voor een duurzame energiebron is niet eenvoudig. Consumenten kunnen in hun woning verschillende apparaten  

laten installeren zoals een zonneboiler, warmtepomp of pv-panelen. Maar wanneer kies je welke energieopwekker? Zijn er 

randvoorwaarden die een rol spelen bij het gebruik van duurzame energiebronnen? Welke mogelijkheden zijn er op subsidie-

gebied? In dit artikel kijken we hiernaar en laten we zien welke kansen er voor installateurs liggen om consumenten op dit 

gebied te adviseren.
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Erik Heijink (rechts) samen met zijn broer Dennis Heijnk, de nieuwe commercieel directeur van Rensa

RENSA HEEFT  BETROKKEN  EN 
PROFESSIONELE MEDEWERKERS
"

"
Voor zijn vrouw wordt het wennen dat 
Erik vaker thuis zal zijn. “Ze moet in  
ieder geval vaker voor twee personen 
koken”, lacht Erik. “We kijken er allebei 
naar uit dat we meer tijd hebben bin-
nenkort. In ieder geval gaan we op reis 
naar Australië met Margots tweelingzus 
en haar man.”

Voor hobby’s heeft Erik nooit tijd gehad, 
maar hij is ervan overtuigd dat er aller-
lei dingen op zijn pad komen. “Misschien 
ga ik wel iets doen waar ik nog nooit aan 
gedacht heb, zoals vrijwilligerswerk.”

Tijd om te gaan
Erik laat het familiebedrijf met een ge-
rust hart achter. “Rensa heeft betrok-
ken en professionele medewerkers. We 

blijven tot de beste groothandels be-
horen, daarvan ben ik overtuigd. Voor 
onze klanten en medewerkers veran-
dert er eigenlijk niks, alleen zullen ze 
mij moeten missen”, lacht Erik. “Een 
van de problemen van zo lang directeur 
zijn, is dat je jezelf moeilijk kunt ver-
nieuwen. Je hebt het altijd op een  
bepaalde manier gedaan. De ontwikke-
lingen gaan echter steeds sneller. Als  
ik zou blijven, lopen we het risico dat  
dingen niet voldoende snel veranderen.”

Rensa gaat vol vertrouwen de toekomst 
in. “Ik ben nu langzaam aan het afbou-
wen”, zegt Erik. “Mijn broer Dennis (54) 
wordt commercieel directeur van tech-
nisch handelsbureau Rensa. Ook mijn 
drie kinderen en aanstaande schoon-

zoon werken binnen het bedrijf. 
Misschien dat een van mijn kinderen 
later in de directie terechtkomt, dan 
blijft het een echt familiebedrijf. Maar 
belangrijker is dat ze iets doen dat bij 
hen past.”

Oprecht en enthousiast
Erik weet dat het confronterend zal zijn 
dat hij straks geen onderdeel van het be-
drijf meer is. “Dat wordt het moeilijkste, 
dat het bedrijf verder gaat zonder mij. Ik 
hoop dat klanten en medewerkers zich 
mij herinneren als een enthousiaste  
kerel, die altijd oprecht zaken heeft ge-
daan. Hoewel het soms best moeilijk zal 
zijn, weet ik dat ik ook in de komende 
periode veel plezier ga hebben. Het  
leven is nog lang niet over!” 
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