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In 2018 behaalde RECO de mijlpaal van een 65-jarig bestaan. Intussen bestaat 
RECO Holding uit zeven bedrijven met ieder hun eigen expertise. Dankzij een hechte 
samenwerking voorzien we als totaalleverancier onze klanten van materieel. De 
verbindende factoren tussen de bedrijven zijn de gezamenlijke focus op technische 
dienstverlening en de gedeelde kernwaarden: deskundig advies, totaaloplossingen, 
familiebedrijf en het bieden van zekerheid.

OVER RECO HOLDING
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Leren in de praktijk kan bij RECO Holding op verschillende manieren. Het unieke 
daarbij? RECO is een grote organisatie waar je veel verschillende richtingen op 
kunt qua functies en afdelingen. We zijn groot qua omvang en mogelijkheden, 
maar doordat het bedrijf bestaat uit verschillende ‘kleinere’ vestigingen blijft het wel 
persoonlijk en klein. Over de verschillende vestigingen, projecten én bijpassende 
opleidingen lees je meer in deze informatiegids.

LEREN IN DE PRAKTIJKINHOUDSOPGAVE
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De leukste en best betaalde leerplek vind je bij RECO!
Wij zijn altijd op zoek naar mensen zoals jij; jong talent dat verder wil groeien richting 
de (elektro)techniek of logistiek én bovendien wil leren door aan de slag te gaan in de 
praktijk. Daarmee denken we aan onze toekomst, maar natuurlijk ook aan die van jou!

LEREN IN DE PRAKTIJK SANDRO VAN DER STELT

BBL-opleiding Transport & Logistiek

Erkend leerbedrijf!
Erkend leerbedrijf is een titel om trots op te zijn. Het laat zien dat wij MBO-
studenten voor diverse opleidingen mogen opleiden. Kijk op Stagemarkt.nl 
voor de mogelijkheden.

ERKEND 
LEERBEDRIJF

RECO Holding 
heeft ervaren 

medewerkers die jou 
veel kunnen leren.

HOGE 
VERGOEDING

Meewerken aan 
gave projecten en 
ontvang een hoge 

vergoeding.

GOEDE 
BEGELEIDING

Wij begeleiden jou 
bij zowel de zaken 
rondom school als 

in de praktijk.

TOEKOMSTIGE
ONTWIKKELING

Ook na je stage zijn 
er genoeg kansen 
binnen onze brede 

organisatie.

Waarom aan de slag bij RECO?

Sandro startte in augustus 2018 met de BBL-opleiding Transport & Logistiek bij MBO 
Rijnland. Deze tweejarige opleiding is gericht op 4 dagen leren in het bedrijfsleven en 
1 dag per week naar school. Zo kwam Sandro in contact met RECO waar hij bij de 
afdeling Transport aan de slag kon voor het praktijkdeel.

Deze afdeling bestaat uit 13 chauffeurs waarvan een flink aantal na hun opleiding 
bij RECO is blijven werken. Zij werken daar inmiddels al heel wat jaren en hebben 
daardoor veel kennis en ervaring. “Toen ik net bij RECO begon, ben ik een aantal 
weken met verschillende chauffeurs op pad geweest. Zij konden mij veel vertellen 
door hun kennis over het bedrijf én de klanten. Dat vond ik prettig”, vertelt Sandro. 
“Het leuke was dat ik na die inwerkperiode zelf als Chauffeur aan de slag ging voor 
sneltransport. Ik rijd in een eigen bus naar verschillende locaties om materieel te laden 
en te lossen. In het begin was dit best spannend, maar ik heb veel contact met de 
planner en collega’s. Dat helpt zeker! Bovendien kan ik op deze manier veel leren 
en vind ik het contact met klanten en collega’s heel leuk. Ook kan ik altijd met vragen 
terecht bij de praktijkbegeleider”, vervolgt hij.

Voorlopig is Sandro nog niet klaar met zijn opleiding. “Maar ik hoop zeker dat ik na 
het behalen van mijn C-rijbewijs ook als vrachtwagenchauffeur bij RECO kan blijven 
werken”, eindigt hij enthousiast. 

‘Ik werk als Chauffeur Sneltransport echt 
mee in het bedrijf.’
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MICHAEL VAN DELFT

Praktijkbegeleider

LEREN IN DE PRAKTIJK

Binnen RECO is Michael begonnen met het schilderen, timmeren en opknappen van 
units voor de afdeling Tijdelijke Huisvesting. Na een korte periode in de buitendienst is 
hij op kantoor aan de slag gegaan waar hij steeds meer richting de logistieke kant is 
gegroeid. Nu -ruim 10 jaar later- is hij als Logistiek Manager verantwoordelijk voor de 
dagelijkse aansturing van de buitendienst én is hij zowel een vangnet als ondersteuning 
voor de planners. 

“Binnen RECO heb ik veel geleerd; in de praktijk maar ook door cursussen en 
opleidingen die ik heb gevolgd. Door die diversiteit aan functies weet ik veel van 
en over de organisatie”, vertelt Michael. Hij gaat verder: “Sinds dit jaar ben ik 
praktijkbegeleider voor leerlingen binnen RECO waar mijn ervaring goed van pas 
kan komen. Het is belangrijk om jong talent enthousiast te maken over techniek en 
daarbij voldoende ondersteuning te bieden. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat er 
bij RECO genoeg mogelijkheden zijn voor een afwisselende stage of leertraject richting 
opleidingen als Mechatronica, Transport & Logistiek of Elektrotechniek”. 

Kort samengevat: als leerbedrijf biedt RECO afwisseling qua afdelingen, uitdaging qua 
assortiment of werkzaamheden én enthousiaste specialisten.

“RECO is een leerbedrijf vol afwisseling, 
uitdaging én specialisten.“

Wat zijn de stage- en leermogelijkheden bij RECO? Lees het hier:

Leuke én leerzame stage
Je wisselt de schoolbanken in voor de werkvloer en gaat aan de slag met de dagelijkse 
werkzaamheden die aansluiten bij je opleiding. Natuurlijk krijg je daarbij goede 
begeleiding en ruimte om schoolopdrachten te maken. Het doel van je stage is om te 
kijken wat jij écht leuk vindt aan het vak, zodat je daar steeds verder in kunt groeien.

Werken-leren; ‘BeroepsBegeleidende Leerweg’ (BBL)
Bij een BBL-traject ga je aan de slag, oftewel leren, in de praktijk. Je werkt vier dagen 
per week en gaat één dag naar school. Tijdens het werk bij RECO richt jij je op 
werkzaamheden die aansluiten bij de opleiding. Je wordt begeleid door een ervaren 
praktijkbegeleider binnen RECO die je ook kan helpen met opdrachten vanuit school.

Aan de slag zonder ervaring of diploma’s
Ook als je geen -aansluitende- opleiding volgt óf hebt gevolgd, zijn er genoeg 
mogelijkheden binnen RECO. Je begint met werkzaamheden op het terrein. Als dit 
na een aantal maanden goed bevalt, kijken we samen naar mogelijkheden om door 
te groeien binnen de organisatie inclusief interessante opleidingen. Wij vinden het 
belangrijk om mensen die graag willen werken én leren die kansen ook echt te bieden!

Bekijk de ervaringen van stagiaires 
en leerlingen bij RECO
WERKENBIJ.RECO.EU
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LEREN IN DE PRAKTIJK

Toekomst bij RECO 
Als je ‘binnen’ bent bij RECO zijn er een hoop (groei)kansen na je stage of opleiding. 

Tussentijdse stage
Zodra je stage succesvol is afgerond, hoef je niet snel afscheid te nemen. Sterker nog; 
als de samenwerking bevalt, willen wij graag met je verder!
Dat doen we als volgt: 

•  Moet je na je stageperiode weer naar school? Dan bieden wij je een oproepcontract. 
Met dat contract kun je op vrije dagen én in vakanties aan de slag bij RECO!

•  Ook bekijken we de mogelijkheden voor een volgende stage bij één van de andere 
bedrijfsonderdelen binnen RECO. 

Eindstage of BBL-traject
Heb je de opleiding afgerond? Dan bieden wij jou allereerst een arbeidsovereenkomst 
zodat je fulltime bij RECO aan de slag kunt. Tijdens je werk krijg je bovendien de kans 
om andere certificaten te halen, cursussen óf zelfs een vervolgopleiding te volgen. 

LEREN IN DE PRAKTIJK

Begeleiding van A-Z
Zowel voorafgaand aan als tijdens het leertraject bieden wij vanuit RECO de nodige 
begeleiding. Al tijdens het eerste kennismakingsgesprek kijken we naar het doel van je 
stage en aansluitende mogelijkheden qua werkzaamheden binnen RECO. 

Coaching door praktijkbegeleider
De praktijkbegeleider is jouw aanspreekpunt binnen RECO. Hij zal je inwerken, je 
vragen beantwoorden en ook zorgen dat je de mogelijkheden hebt om opdrachten uit 
te voeren. De praktijkbegeleider heeft een belangrijke rol bij gesprekken en als je een 
keer met andere afdelingen wil meekijken, gaan we dat regelen.

Hulp bij de praktische zaken
Het HR-team houdt contact met jouw opleiding om de administratie en gesprekken 
rondom je stage goed en op tijd te regelen. Je kunt hier altijd terecht met vragen.

Maandelijkse vergoeding
Tijdens je stage of leertraject word je bij RECO gezien en behandeld als medewerker. 
Dat houdt in dat je volledig meewerkt, natuurlijk met goede begeleiding. We 
verwachten dat jij je voor de volle 100% inzet. Daar tegenover staat dan ook een 
goede vergoeding van tenminste €8,00 bruto per uur voor technische opleidingen. 

Kosten van opleiding of cursus
Om jou te helpen groeien, voorziet RECO ook in de kosten van de opleiding of cursus. 
Zo wil RECO jouw BBL-opleiding betalen en ook als je een aansluitende cursus volgt of 
certificaat wil halen, ondersteunen wij daarbij.
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OVER RECO
Koudekerk aan den Rijn

Al sinds 1953 is RECO als familiebedrijf dé specialist in het verhuren van materieel: 
van liften tot steigers en van tijdelijke huisvesting tot lichtmasten. Met zo’n 150 
specialisten richten wij ons op de verhuur van dit brede assortiment. 

RECO in het kort:
• Al 65 jaar het beste advies en materieel
• Alles doen we zelf: meedenken, rekenen, tekenen, transporteren en uitvoeren 
• We werken aan gave projecten zoals bij IKEA, Circuit Zandvoort, Paleis het Loo,  

het Rijksmuseum en zelfs Concert at Sea! 

Aan de slag
Onze vestiging in Koudekerk aan den Rijn biedt veel mogelijkheden om te leren. Er zijn 
hier leerplaatsen voor MBO-opleidingen richting (elektro)techniek en logistiek, zoals: 
• Mechatronica
• Elektrotechniek
• Transport & Logistiek
• Technical Engineering

Volg jij een technische richting op het VMBO, HBO óf een opleiding in een totaal 
andere richting? Informeer dan voor de mogelijkheden of een meeloopdag.

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK DE WEBSITE VAN RECO

HEB JE VRAGEN?  
Neem contact op met het HR-team van RECO via 071 - 34 18 143 
of stuur een e-mail naar personeelszaken@reco.eu

In het voorjaar van 2018 kwam Bas Hoogendoorn via een vriend in contact met 
RECO om daar zijn stage te volgen voor het derde jaar van de opleiding MBO 
Mechatronica. 

Binnen RECO Holding zijn verschillende stagemogelijkheden om te leren in de praktijk. 
Zo startte Bas in de werkplaats van Verticaal Transport, oftewel de liftenafdeling, in 
Koudekerk aan den Rijn. “Tijdens deze maanden vormde ik een duo met een vaste 
monteur die mij inwerkte en wegwijs maakte”, vertelt Bas. “Er is genoeg te doen in de 
werkplaats en omdat iedere lift toch weer anders is, had ik genoeg afwisseling en heb 
ik veel kunnen leren. Daarbij is het een leuk team met gezellige collega’s aan wie ik 
mijn vragen altijd kon stellen”, gaat Bas verder.

Bij RECO worden leerlingen tijdens hun stageperiode behandeld als medewerker 
die ook zelf aan de slag gaan met werkzaamheden. Bas: “Om die reden kon ik 
zelfstandig taken uitvoeren. Daarvoor kreeg ik een goede stagevergoeding wat 
natuurlijk heel fijn is en ook een extra motivatie.” 

Nu de stage van Bas is afgelopen, gaat hij weer een jaar naar school. “Maar tijdens 
mijn vakanties en vrije dagen blijf ik wel graag voor RECO werken”, sluit Bas af. En 
dat zien wij bij RECO ook zeker zitten!

BAS HOOGENDOORN

MBO Mechatronica

“Een leerbedrijf met leuk werk, een goede sfeer 
& hoge vergoeding.”
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PROJECT VAN RECO
De Groene Kaap - Rotterdam

Met een kleine ploeg veel werk verzetten bij ‘De Groene 
Kaap.’

‘Groene Kaap’ is de naam voor 450 nieuw gebouwde huur- en koopwoningen 
die met elkaar worden verbonden via hoven en daktuinen. Het nieuwbouwplan 
bestaat uit diverse woonblokken opgebouwd uit 4 tot 8 lagen met tuinen waaraan 
eengezinswoningen worden geplaatst. Stebru realiseert dit –naar verwachting 3 jaar 
durende- project in Rotterdam Katendrecht. RECO ondersteunt daarbij met het leggen 
van een goede basis op de bouwplaats.  

Vanuit RECO is er door de afdeling Bouwplaatsinrichting (BPI) hard gewerkt aan de 
inrichting van het bouwterrein. Deze inrichting bestaat uit verschillende onderdelen; 
van verlichting op de bouwplaats tot elektra- en watervoorziening en van een 
tijdelijke gasinstallatie tot riolering voor het ketenpark. Daarnaast is RECO betrokken 
bij de begeleiding en uitvoering van deze activiteiten. Kortom: zowel adviseur, 
werkvoorbereiding, uitvoerder als monteurs hebben een bijdrage aan dit project 
geleverd met goede samenwerking en communicatie als belangrijke speerpunten. Op 
die manier zijn uitdagingen getrotseerd en wordt er goed resultaat geleverd.  
Trots vertelt uitvoerder Frank: “Met een kleine ploeg verzetten we veel en kwalitatief 
goed werk voor dit grote project. Dat moeten we vast houden!” 
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Waddinxveen

OVER RECO LIFT SOLUTIONS

In Waddinxveen ligt de focus op de verhuur van tijdelijke personenliften, noodliften en 
trapliften. Ons assortiment biedt unieke liften die regelmatig zelf zijn ontworpen. 

Een enthousiast team van zo’n 35 medewerkers werkt nauw samen om iedere dag 
weer uitdagende projecten te realiseren voor liften van meer dan 20 verdiepingen 
hoog!

Aan de slag
Wil jij graag stagelopen of leren in de praktijk bij RECO Lift Solutions? Dat kan in ieder 
geval met MBO-opleidingen richting:
• Mechatronica
• Technical Engineering

Volg jij een technische richting op het VMBO, HBO óf een opleiding in een totaal 
andere richting? Informeer dan voor de mogelijkheden of een meeloopdag.

Al ruim 12,5 jaar werkt Arco Both bij RECO waar hij begon als Monteur Bouwliften in 
Koudekerk aan den Rijn. Inmiddels is hij doorgegroeid naar Uitvoerder bij RECO Lift 
Solutions in Waddinxveen. Arco richt zich op zowel het voorbereiden als opstarten van 
projecten en begeleiden bij de uitvoering.  

Vooral dat laatste is iets wat Arco erg leuk vindt aan zijn werk. “De afgelopen jaren 
heb ik veel monteurs opgeleid en begeleid. Dat is belangrijk!” zegt Arco overtuigd. 
“Waarom? Omdat ik het vak op die manier zelf ook heb geleerd. Bovendien is een 
goed begin het halve werk. Tijdens mijn BBL-opleiding heb ik bij het bedrijf waar ik 
toentertijd werkte een ‘leerschool’ gevolgd. Twee senior medewerkers waren continu 
gericht op het opleiden van jonge medewerkers. Zo heb ik heel veel geleerd en een 
goede basis gelegd”. 

Arco gaat verder: “Om die reden ben ik praktijkbegeleider bij RECO. Ik begeleid 
leerlingen bij het uitvoeren van schoolopdrachten en laat ze de praktijk ervaren; ze 
draaien echt overal in mee. Ik wil mijn kennis en kwaliteiten aan hen overdragen én er 
natuurlijk voor zorgen dat zij enthousiast worden over het werk bij RECO.”

“Het is leuk om te zien dat stagiaires blijven ‘hangen’ na hun stage. Ik denk dat dat 
komt door de informele sfeer en veelzijdigheid in het werk; dat maakt RECO een 
gaaf bedrijf om voor te werken. Je kunt hier echt verder groeien. Daar ben ik zelf het 
voorbeeld van”, eindigt Arco zijn verhaal. 

ARCO BOTH

Praktijkbegeleider

‘Een goed begin is het halve werk; daarom is 
begeleiding zo belangrijk!’ 

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK DE WEBSITE VAN RECO

HEB JE VRAGEN?  
Neem contact op met het HR-team van RECO via 071 - 34 18 143 
of stuur een e-mail naar personeelszaken@reco.eu
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PROJECT VAN RECO LIFT SOLUTIONS
Paleis het Loo - Apeldoorn

Vakkundigheid en samenwerking bij renovatie Paleis  
het Loo

Een volledige renovatie van Paleis Het Loo en tóch toegankelijk voor publiek; 
dat kunnen we zeker een uitdagend project noemen! Als verhuurspecialist van 
materieel heeft RECO deze mooie opdracht uitgevoerd. Drie galerijen met een 
trappenconstructie en een tijdelijke lift bieden de bezoeker een uniek uitzicht vanaf het 
20 meter hoge dak én een blik op de renovatiewerkzaamheden. 

De specialisten van RECO werkten de afgelopen maanden een adviesplan uit, gericht 
op het toegankelijk houden van de locatie tijdens renovatiewerkzaamheden. Binnen 
6,5 werkdag werd de tijdelijke buitenopstelling met stroomvoorzieningen, personenlift 
en voetgangerstraversen geïnstalleerd door onze monteurs. Doorpakken, vakkundigheid 
én samenwerken tussen verschillende afdelingen binnen RECO hebben deze snelle 
uitvoering mogelijk gemaakt. 
 
Grootschalige renovatie tot 2021
Paleis het Loo wordt de komende jaren op grote schaal gerenoveerd. In totaal zijn in 
de afgelopen maanden ruim 160.000 museumstukken ingepakt en verhuisd. Na de 
renovatie zal Paleis Het Loo in 2021 de deuren heropenen voor publiek. De komende 
jaren zal het materieel van RECO de toegang tot het dak tijdens de ‘BuitenGewoon 
Open’-periode van Paleis Het Loo verzorgen.



21 20 

Barendrecht

OVER EEKELS POMPEN

Al zo’n 100 jaar is Eekels Pompen actief in onder andere de verhuur van pompen 
en leidingwerk. Sinds 2015 hoort het bedrijf bij RECO Holding. Werken bij Eekels 
betekent doorpakken, maar ook kansen krijgen en jezelf ontwikkelen. 

Het hechte team bestaat uit denkers én doeners, overhemden en overalls met één 
gezamenlijk doel: altijd en overal de beste pompoplossing leveren. Om snel te kunnen 
schakelen, zijn de communicatielijnen kort en contacten informeel.

Aan de slag
Wil jij graag stagelopen of leren in de praktijk bij Eekels Pompen? Dat kan in ieder 
geval met MBO-opleidingen richting:
• Elektrotechniek
• Dieseltechniek
• Eerste Verbrandingsmotoren
• Werktuigbouwkunde

Volg jij een technische richting op het VMBO, HBO óf een opleiding in een totaal 
andere richting? Informeer dan voor de mogelijkheden of een meeloopdag.

NIELS

Verhuurmedewerker Binnendienst

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK DE WEBSITE VAN EEKELS 
POMPEN
HEB JE VRAGEN?  
Neem contact op met het HR-team van RECO via 071 - 34 18 143 
of stuur een e-mail naar personeelszaken@reco.eu

Niels begint zijn verhaal: “Op mijn 17e ging ik stagelopen in het eerste jaar van mijn 
opleiding Werktuigbouwkunde. Ik wist direct dat ik die stage bij Eekels Pompen wilde 
volgen, een bedrijf dat ik kende van mijn zaterdagbaantje”.

Na de eerste stage in de werkplaats volgde ook een tweede én derde stageperiode 
bij Eekels Pompen. “Ik heb mijn stageperiodes hier als heel positief ervaren. Daarom 
ben ik na het afronden van mijn opleiding snel bij Eekels gaan werken”, vervolgt Niels. 
“De afwisseling bleef ook toen doorgaan. Ik begon met onderhoud van pompen en 
daarbij horende reparaties, later werd daar tekenwerk aan toegevoegd. Vervolgens 
ging ik op de wagen om materieel bij klanten te laden, lossen en installeren. Inmiddels 
zit ik bij de afdeling Verhuur Binnendienst, een functie op kantoor waar ik een paar 
jaar geleden écht niet aan moest denken. Juist omdat ik ervaring heb met zowel de 
werkplaats als buiten denk ik dat die rol mij goed past. Ik begrijp de praktische  
kant”, lacht hij. 

Ook de komende jaren ziet Niels zichzelf bij Eekels Pompen. “Niet alleen omdat ik 
hier nog mogelijkheden zie, maar ook door de bedrijfscultuur. We werken echt als 
team; iedereen gaat ervoor. Die samenwerking tussen collega’s binnen én buiten, zorgt 
voor een goede sfeer en maakt dat we snel kunnen schakelen.”

‘Ik heb Eekels zowel binnen als buiten leren 
kennen; dat helpt in mijn werk!’ 
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PROJECT VAN EEKELS POMPEN
Calamiteit in rioolgemaal

Spoedklus; snel schakelen bij een defect rioolgemaal

Het team van Eekels Pompen heeft door snel te schakelen een werkende, tijdelijke 
pompinstallatie geplaatst om verdere schade bij een defect rioolgemaal te voorkomen. 
En dat binnen drie dagen na aanvraag! 

Het was een uitdaging, maar dankzij de korte lijnen tussen de specialisten van Eekels 
Pompen kon er snel worden gereageerd op de situatie. Binnen drie dagen is berekend 
welke installatie moest worden geplaatst, zijn de pompen getest om topkwaliteit te 
verzekeren, heeft de transportdienst het materieel op locatie gebracht én geïnstalleerd. 

Hoe deze installatie is opgebouwd? Uit vier rioolklokpompen om het rioolwater vanuit 
de kelder in de juiste afvoergoot te pompen. Dankzij de besturingscontainer worden de 
pompen vanaf een centraal punt bediend en kunnen deze worden uitgeschakeld om 
brandstofkosten te besparen. 

Kortom; een knap staaltje werk van onder andere werkvoorbereiders, monteurs en 
de logistieke afdeling. Dankzij snel schakelen binnen het team werd de mogelijke 
waterschade rondom het gemaal beperkt. 
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Waddinxveen

OVER BIJ BESTLED

In een hecht en enthousiast team, onder de vleugels van een grote organisatie kun je 
aan de slag bij BestLed of RECO Solar. Daar staan zowel installatie- als elektrotechniek 
centraal. 

Duurzaamheid, kwaliteit en maatwerk zijn belangrijk. Op die manier denkt het team 
met de klant mee bij altijd weer interessante (LED)verlichtingsvraagstukken (BestLed) of 
energievoorzieningen (RECO Solar) voor diverse klanten als bedrijven, ziekenhuizen of 
gemeenten. 

Aan de slag
Wil jij graag stagelopen of leren in de praktijk bij BestLed of RECO Solar? Dat kan in 
ieder geval met MBO-opleidingen richting:
• Elektrotechniek
• Installatietechniek
• Werktuigbouwkunde

Volg jij een technische richting op het VMBO, HBO óf een opleiding in een totaal 
andere richting? Informeer dan voor de mogelijkheden of een meeloopdag.

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK DE WEBSITE VAN BESTLED

HEB JE VRAGEN?  
Neem contact op met het HR-team van RECO via 071 - 34 18 143 
of stuur een e-mail naar personeelszaken@reco.eu

FRANK VAN DER LAAN

Uitvoerder

Bij RECO is Frank een goed voorbeeld van doorgroeien binnen de organisatie. In 
2014 startte hij als Elektromonteur voor zowel projecten van BestLed als de afdeling 
Bouwplaatsinrichting (BPI). Frank: “Ik wist altijd wel dat ik vanuit de monteursrol wilde 
doorgroeien, het liefst naar Uitvoerder. Die kans kreeg ik bij RECO; en sneller dan ik 
vooraf had gedacht.”

Zo’n 1,5 jaar na zijn start als Elektromonteur kreeg Frank de mogelijkheid om aan de 
slag te gaan als Planner/Werkvoorbereider bij de afdeling BPI. “Iets waar ik toch wel 
even over na heb gedacht”, geeft Frank aan. “Ik wilde ontwikkelen, alleen de stap van 
de vrijheid buiten naar een kantoorplek binnen leek mij groot.” Toch nam Frank de gok. 
“Natuurlijk was de overgang wennen, maar het was een regelfunctie en daardoor had 
ik veel contact met de monteurs wat genoeg afwisseling en flexibiliteit gaf. Ook mijn 
ervaring als Monteur was nuttig in deze nieuwe rol.”

Bovendien liet de volgende uitdaging niet lang op zich wachten. “Sinds september 
2018 werk ik als Uitvoerder; de plek die ik voor ogen had. Ik mag de opleiding(en) 
volgen die ik nodig heb voor mijn functie en bij RECO doen we het werk echt met 
elkaar”, vertelt Frank. Het bedrijf is groot & veelzijdig, maar ook klein en vertrouwd 
waardoor het voelt als familie.” 

“Groot in mogelijkheden, maar toch persoonlijk. 
RECO voelt als een ‘warme familie’.”



27 26 

PROJECT BIJ BESTLED PROJECT BIJ RECO SOLAR
Decathlon Alkmaar Merford - Gorinchem

Creativiteit, meedenken en puntjes op de ‘i’ bij de 
nieuwe vestiging van Decathlon

Sportwinkel Decathlon is gericht op het benadrukken van de voordelen van het 
sporten voor een zo’n groot mogelijk publiek. Daarbij is de manier van verlichten in 
winkels een belangrijk onderdeel om producten juist te belichten en sfeer te creëren. 
En laat dat nu net de kracht zijn van BestLed! 

Vanuit dat oogpunt heeft het team van BestLed de lichtinstallatie verzorgd voor het in 
totaal 3.200 m2 tellende plafond bij een nieuwe vestiging van Decathlon in Alkmaar. 
Dit bleek geen eenvoudige opgave, want door het lage plafond was het de uitdaging 
om een goede balans te vinden tussen het optimaal belichten van producten enerzijds 
én het niet verblinden van de bezoekers anderzijds. 

Plan van aanpak? Het team van BestLed heeft de klant overtuigd door een testopstelling 
te maken om zo een goed beeld te geven van de ideale situatie. Ook tijdens de 
uitvoeringsfase is de klant continu betrokken en heeft het team altijd gestreefd naar 
verbeteringen en optimalisatie. “De nazorg waarbij net voor de opening alle puntjes 
op de spreekwoordelijke ‘i’ werden gezet nadat de winkel was ingericht, is een pluim 
waard”, bevestigt Robin Vermeulen (Construction Manager Decathlon). 

Merford kiest voor duurzame stroom: zonnecentrale met 
1698 zonnepanelen

Voor de duurzaamheidsdoelstellingen van Merford heeft RECO Solar in juli 2018 een 
zonnecentrale geïnstalleerd. De dakinstallatie omvat een kleine 1.700 zonnepanelen 
met 12 omvormers en twee installatiekasten voor de aansluiting op het lokale 
netwerk. Met deze nieuwe aanwinst is Merford bijna geheel zelfvoorzienend in haar 
energiebehoefte.

Merford is specialist in het ontwikkelen van geluidsisolatie oplossingen, speciale deuren 
en ergonomisch ontworpen cabines voor machines en voertuigen. Mede vanuit het 
ontwikkelen van gezonde, veilige en ergonomisch verantwoorde oplossingen, hecht 
Merford veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De zonnecentrale van Merford omvat 1.698 zonnepanelen met een capaciteit van 
475kWp. Om deze capaciteit om te zetten in wisselspanning zijn 12 omvormers 
geïnstalleerd. Deze staan aangesloten op twee installatiekasten (400 Amp per kast) 
welke via een nieuwe hoofd-verdeelinrichting (1.000 Amp) zijn aangesloten op de 
hoofdmeterkast.
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Wij beantwoorden graag jouw vragen over de mogelijkheden bij RECO Holding. Bel, 
mail of kom langs. Onze deur staat altijd open voor een informerend gesprek. Wij 
zorgen ervoor dat de koffie klaar staat!

Je kunt contact op nemen met het HR-team van RECO via 071 - 341 81 43 of stuur een 
e-mail naar personeelszaken@reco.eu.

AAN DE SLAG BIJ RECO HOLDING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Marit vertelt je graag meer over onze de 
mogelijkheden voor stages & leertrajecten.

Contactgegevens
T. +31 (0)71 - 341 81 43 
E. personeelszaken@reco.eu
W. werkenbij.reco.eu

Word jij onze nieuwe collega? 

Bekijk onze website
WERKENBIJ.RECO.EU
En lees meer over ervaringen van andere  
stagiaires, leerlingen & medewerkers.



WERKENBIJ.RECO.EU

Hoogewaard 187 | 2396 AP | Koudekerk aan den Rijn
Containerweg 2a | 2742 RA  | Waddinxveen 
Koopliedenweg 25 | 2991 LN | Barendrecht

Geurdeland 8 | Bedrijventerrein De Schalm | 6673 DR Andelst
Kouwe Hoek 20 | 2741 PX  | Waddinxveen

Needingworth Road (UK) | St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3ND

RECO


