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ESSENT ENERGIE NOORD
In veranderingstrajecten is het volgens Anton Reijntjes
essentieel om ‘de trap van bovenaf schoon te maken.’
Zo gebeurde het ook bij Essent Energie Noord (EEN).
Anton: ‘Goed functionerende, bekwame managers laten
medewerkers beter functioneren. Ik ben van mening dat
alle medewerkers in principe goede medewerkers zijn,
alleen moet je je bij iedere medewerker afvragen of
deze persoon op de goede plaats zit. Door intensieve
coaching en begeleiding kun je met een organisatie
grote sprongen vooruit maken.’ We kijken mee over de
schouder van een bevlogen leider tijdens een omvangrijk veranderingstraject.

‘EEN ORGANISATIE OP SPRINGEN’
Even schrikken is het wel voor Anton Reijntjes (nu 44),
als hij op zijn eerste officiële werkdag in januari 2000
begint als directeur van Essent Energie Noord. Hij treft
een organisatie aan die, om met zijn eigen woorden te
spreken, ‘op springen staat’. Over de situatie waarmee
hij wordt geconfronteerd zegt Anton: ‘Het managementteam was behoorlijk radeloos. Er waren zoveel
problemen. De visie van het bedrijf was niet helder, het
operationeel management was niet op orde, er waren
heel veel achterstanden in de verwerking, de processen
waren niet goed op elkaar afgestemd en zo kan ik nog
wel even doorgaan. De mensen waren volgens een uitgewerkt business process redesign plan in 1999 op een
plek neergezet, er was een samenvoeging van vijf regionale energiebedrijven doorgevoerd, maar de randvoorwaarden om het geheel goed te laten functioneren
waren niet ingevuld.’
Desondanks begint Anton vol enthousiasme aan de klus
die, zo moet hij schoorvoetend toegeven, in de praktijk
toch iets verschilt van wat hij had verwacht en hem is
voorgespiegeld. Vooral op het politieke vlak kijkt Anton
zijn ogen uit: ‘De top van de organisatie bemoeide zich
tot op het niveau van de werkvloer met de gang van
zaken. Alles escaleerde direct naar het hoogste niveau,
dat was ongelooflijk.’ Ook merkt Anton dat de problematiek van Essent Energie Noord op een aantal punten
aanzienlijk is gebagatelliseerd. Vooral de relatie met het
externe call center is een continue bron van spanningen
en irritaties. De call center-medewerkers dreigen zelfs
met stakingen.
In zijn eerste weken loopt Anton bewust veel rond op de
werkvloer. ‘Ik kreeg toen veel ellende over me heen,
maar het was tegelijkertijd een leerzame en leuke periode. Bij het kennismaken met de mensen vroeg ik direct
wat volgens hen de knelpunten waren in de organisatie.

Maar ik gaf wel gelijk aan dat we niet voor alle problemen direct een oplossing konden gaan verzorgen. Al snel
kwam ik er echter achter dat de teammanagers niet goed
terugkoppelden in hun teamoverleg wat er aan acties
werd ondernomen. De medewerkers dachten dus dat er
niks gebeurde. Daar hadden we meteen een belangrijk
aandachtspunt te pakken.’
Om de problematiek op een gestructureerde wijze te
gaan benaderen, verwerkt Anton alle gesignaleerde
knelpunten in een presentatie voor de leidinggevenden.
Naast een overzicht van maar liefst 33 knelpunten staat
Anton op 23 februari 2000 met zijn leidinggevenden ook
stil bij de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Als
belangrijkste resultaten van 1999 noemt hij het neerzetten van de organisatiestructuur, de invulling van de personele functies, ‘het uit de kast halen van lijken’, en de
constatering dat binnen de mogelijkheden de klant zo
optimaal mogelijk bediend is.
Naast de knelpunten in de interne organisatie en de problemen met het call center, is er nog een derde ‘balletje’
dat door Anton omhoog moet worden gehouden: SAPISU. De voorbereidingen van SAP zijn onder aanvoering
van een groot aantal Accenture-consultants in volle
gang en in februari moet de kogel door de kerk. Anton:
‘Mij werd gevraagd om een handtekening te zetten
onder het functioneel ontwerp van SAP. De overige
managementleden wilden dat niet doen, want niemand
voelde zich betrokken. Hoe kan je nu een systeem ontwerpen voor de processen als die processen nog niet
eens op orde zijn? Uiteindelijk zijn we allemaal akkoord
gegaan en hebben we de handtekeningen gezet, want in
feite hadden we geen keuze. In de bouw van het
systeem ontstond enige vertraging. Hierdoor konden wij
in de tussentijd mooi doorgaan met het op orde brengen
van de organisatie.’

ENTREE &SAMHOUD
Interne organisatie, call center, SAP... problemen met
zowel een technisch als een menselijk aspect. Al snel na
zijn aantreden neemt Anton het besluit om het adviesbureau &Samhoud in de arm te nemen. Vanuit zijn functie bij KPN kent hij de &Samhoud-consultants Arjon van
Lieshout en Joost Preyde (die momenteel directeur zijn
van House of Performance). Met oprichter Salem
Samhoud klikt het goed, wat leidt tot coaching van
Anton door Salem Samhoud. Door sommige medewerkers wordt de introductie van het adviesbureau met
argusogen bekeken. Toenmalig manager Klantenservice
Brigitte Heldeweg (30) kan zich haar teleurstelling nog
goed herinneren. Brigitte: ‘Ik voelde het als een regelrechte nederlaag, een klap vol in het gezicht. Anton had
aangegeven dat hij jonge mensen op basis van argumenten een kans wilde geven, ook op de zwaardere
posities, maar uit deze actie sprak in mijn beleving geen
vertrouwen.’

WWW.SAMHOUD.COM

CASE

29

De eerste opdracht voor &Samhoud is het uitvoeren van
een intensieve procesanalyse. Het doel van het onderzoek is onder andere om vast te stellen wat de aard en
de omvang is van het efficiencyverlies bij de diverse
afdelingen van Essent Energie Noord en de mate waarin
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. &Samhoud
verricht zowel een productiviteitsstudie (wat in de praktijk betekent dat door de consultants wordt meegedraaid
in de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers,
op zoek naar knelpunten) als een aansturingsstudie
(waarbij de manier waarop de leidinggevende zijn rol
vervult centraal staat).

In een brief aan alle medewerkers laat Anton op 31
maart 2000 weten dat hij heeft besloten om samen met
&Samhoud de problemen aan te gaan pakken. Het nieuwe project gaat zich richten op de primaire processen
van Essent Energie Noord, dat wil zeggen de activiteiten
binnen klantenservice, front office aansluitingen, facturering, meteropname en de grootzakelijke markt. Anton
besluit zijn brief met de opmerking: ‘we willen niet het
wiel opnieuw gaan uitvinden, maar op een slimme
manier veranderingen doorvoeren.’

VERBETERSLAGEN IN DE PROCESSEN
Terwijl de processen stevig onder de loep worden genomen door &Samhoud, ontvangt Anton van het operationeel management een noodsignaal. Om optimale
basisservice te kunnen garanderen, voorzien zij een uitbreiding van de capaciteit met 59,5 fte’s (28,5 structureel
/ 31 tijdelijk). Anton daarover: ‘Ik schrok me kapot, maar
weet uit ervaring dat achter
een vraag naar capaciteit vaak
veel andere problematiek zit.
Deze wordt door de inzet van
extra personeel vaak alleen
maar erger. Ik werd erg
benieuwd naar de conclusies
van het onderzoek van
&Samhoud.’
De resultaten van het onderzoek, gepresenteerd aan het
managementteam op 7 maart
2000, komen keihard aan
binnen de organisatie. De
productiviteit is met 45% veel
te laag. Anton: ‘In plaats van
dat er 60 man extra nodig
was, bleek dat we hetzelfde
werk met circa 80 mensen
minder
konden.’
Maar
belangrijker is wellicht nog de
constatering dat de managers
geen tools hebben om het
proces efficiënter en effectiever in te richten.
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De presentatie van de onderzoeksresultaten aan de managementleden typeert Anton als een memorabel moment
in zijn aanpak, die hij omschrijft als ‘pijnmanagement’.
Anton: ‘De essentie van pijnmanagement is dat je in de
eerste plaats moet werken aan de bewustwording van
de problematiek bij je managementteam. Op het
moment dat die bewustwording er is, heb je het dieptepunt van de crisis bereikt. Vervolgens kun je beginnen
met de opbouw van de organisatie, en zul je uiteindelijk
op een hoger niveau uitkomen dan je ooit hebt gestaan.’

Onder de projectnaam ‘In Lijn’ gaan Essent Energie
Noord en &Samhoud van start. Het project krijgt twee
doelstellingen. In de eerste plaats wordt gestreefd naar
een verbetering van de besturing van de processen, wat
moet resulteren in een verbetering van effectiviteit en de
efficiency, de tevredenheid
van de medewerkers en uiteindelijk de klanten. Voor
Anton is er geen sprake van
een kale efficiencyslag. Hij
beseft als geen ander dat de
gewenste
veranderingen
alleen kunnen worden gerealiseerd als de medewerkers
zich bewust zijn van de noodzaak van de veranderingen en
zich betrokken voelen bij de
veranderingen. Anton ziet het
creëren van zelfbewustzijn
onder zijn medewerkers als
de sleutel tot een effectieve
verandering. Als tweede doel
wordt dan ook het creëren
van meer openheid en het
bespreekbaar maken van
mogelijke
verbeteringen
gedefinieerd.
Om te bepalen waar Essent
Energie Noord op dat
moment staat, wordt als
aftrap een 0-meting verricht
van het medewerkersonderzoek. Uit dit onderzoek komt
naar voren dat de medewerkers over het algemeen
tevreden zijn over hun werk en de verantwoordelijkheden die ze krijgen. Alleen de scores op de klantwaarden
(bekwaam, betrouwbaar, betrokken) zijn dramatisch
laag. Ook ervaren de medewerkers te weinig openheid
vanuit het managementteam: enerzijds wordt er onvoldoende naar hen geluisterd, anderzijds voelen ze zich
onvoldoende geïnformeerd over beslissingen. Anton:
‘Het was heel bijzonder dat In Lijn zo snel werd geaccordeerd. Dat leverde zowel krediet als spanning op.
Niemand had een ander voorstel, maar je kon duidelijk
merken dat men moeite had met dit tempo.’
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Intussen krijgt Anton steeds scherper voor ogen hoe hij
de organisatie kan manoeuvreren naar het gewenste
eindpunt. In februari had zijn managementteam al overeenstemming bereikt over de kritische succesfactoren:
een optimale basisservice, het bereiken van de gewenste
marktprofilering en het realiseren van verdere kostenreductie. De regelmatig terugkerende coachingsgesprekken met Salem Samhoud en een cursus servicemanagement aan Harvard, zorgen ervoor dat Anton veel servicebagage ontwikkelt. Maar hoe past hij die kennis toe in
de energiesector? Anton: ‘Pas op het moment dat de
energiemarkt echt helemaal opengaat, kun je de winst
gaan vergroten door bijvoorbeeld succesvol marketing te
bedrijven. Tot die tijd is de winst per klant alleen te beïnvloeden door de cost to serve te verlagen. Of door een
strenge winter, of door de tarieven te verhogen, maar
dat zijn geen natuurlijke alternatieven. Daarentegen kun
je als organisatie keihard werken aan een verlaging van
de cost to serve.’

Begin februari zijn de benoemingen voor het nieuwe
management definitief rond. Anton: ‘We hebben met
het nieuwe MT iedereen besproken. Voor de functie van
teammanager hebben we gekeken naar welke competenties noodzakelijk zijn en of de persoon bij deze functie past. Door dat met het gehele MT te doen, creëer je
meteen veel saamhorigheid.’
Figuur 1: Belangrijke gebeurtenissen
1 januari 1999
Start leveringsbedrijf
1 januari 2000
Anton Reijntjes begint als directeur
23 februari 2000
Presentatie van de lijst met 33 knelpunten
7 maart 2000
Entree &Samhoud

VERANDERINGEN IN HET MANAGEMENT

In januari van 2001 belegt het nieuwe MT een heisessie,
waar teambuilding en het realiseren van een vertaalslag
van visie en strategie centraal staan. Gesterkt door de
uitkomsten van de 1-meting van het medewerkersonderzoek, waarin op alle fronten een duidelijk stijgende
lijn zichtbaar is en de rol van de direct leidinggevende
cruciaal blijkt, steekt Antons team onder begeleiding van
&Samhoud de koppen bij elkaar. Anton: ‘We hebben
iedereen daar het verhaal laten vertellen. Elke keer
opnieuw hetzelfde verhaal, maar dan door een ander
verteld. Zo zie je meteen hoe mensen vanuit hun beleving een eigen invulling geven aan hetzelfde verhaal.’

December 2000
Start reorganisatie Essent Energie Noord
17 januari 2001
Start Kernteambijeenkomsten
1 januari 2002
Start Essent Retail

Om de communicatie te verbeteren, roept Anton het
zogenaamde Kernteam in het leven. Het Kernteam
wordt gevormd door alle leidinggevenden van de organisatie, dus zowel het managementteam als de teamleiders. In deze tweemaandelijkse bijeenkomsten wordt
volgens Brigitte duidelijke taal gesproken: ‘Eindelijk gingen we praten over resultaten en elkaar daarop aanspreken. We bespraken wat we wilden bereiken en hoe we
dat dachten te realiseren. Dat was een doorbraak.’

SUCCES?
Waar hebben al deze drastische veranderingen toe
geleid? Aan de hand van de dimensies van de Balanced
ScoreCard (figuur 2) analyseert Anton de resultaten van
het verandertraject binnen Essent Energie Noord. Anton:
‘Bij de dimensie Klant springt er één aspect uit qua
belangrijkheid: de bereikbaarheid van het call center. De
klanttevredenheid is hier namelijk voor een groot deel
direct van afgeleid. In 1999 werden bijna 4 van de 10
telefoontjes niet beantwoord, nu is dat minder dan 1.
Daar zijn we trots op. Waar we nog geen slag hebben
gemaakt, is op het gebied van de Medewerkers. Vorig
jaar was er om voor ons onbegrijpelijke redenen ineens
een forse stijging van het ziekteverzuim. Deze is
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De coördinatoren (3e managementlaag) worden ondertussen steeds onrustiger. Zij hadden in het vorige organisatiemodel een ondergewaardeerde en onmogelijke
positie. Dit leidde tot heftige emotie. In december van
2000 neemt Anton een ingrijpend besluit. In individuele
gesprekken deelt hij het managementteam mee dat er in
de nieuw ontwikkelde organisatie een managementlaag
verdwijnt, dat er twee wisselingen worden doorgevoerd
in het MT en dat alle overige managers opnieuw moeten
gaan solliciteren op hun functie. Dit was voor Essent best
een cultuurschok. Anton: ‘Op woensdag heb ik de Raad
van Bestuur en Ondernemingsraad gebeld. Niet met de
vraag wat zij ervan vonden, maar met de mededeling dat
ik dit van plan was. Gelukkig kreeg ik geen negatieve
reacties. Vervolgens is het hele management op vrijdag
langs mijn bureau geweest. Deze gesprekken leverden
gemengde gevoelens op waarbij duidelijk opluchting bij
de toenmalige coördinatoren merkbaar was. Natuurlijk
was het een spannende tijd, want zo af en toe voelde het
alsof ik er alleen voor stond.’
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inmiddels weer helemaal naar beneden bijgesteld. De
tevredenheid van het management is gestegen, maar de
vertaalslag naar de medewerkers moet nog worden
gemaakt. Als we naar de Financiën kijken, dan is cost to
serve de belangrijkste indicator. Ook hier gaan we met
een daling van bijna 6 euro de goede kant op, net als dat
we kunnen constateren dat het debiteurensaldo blijft
dalen. Bij Innovatie zijn zoals gezegd SAP en de reorganisatie de belangrijkste ontwikkelingen.’

maar heeft ook twijfels gehad. Brigitte: ‘Ik zat op een
gegeven moment tegen overspannenheid aan, zo’n
tempo en druk werd er op ons gelegd. En van sommige
ontwikkelingen zag ik het nut toen niet, of vond ik minder interessant, zoals bijvoorbeeld de beheersmatige
kant van het verhaal.’

Figuur 2: Balanced ScoreCard Essent Energie Noord (geïndexeerd)
Klanten
Bereikbaarheid
Klanttevredenheid facturering (particulier)

1999

2000

2001

2002

100

103

92

144

100

97

96

n.b.

• Factuur

100

97

93

n.b.

• Telefonisch

100

107

118

n.b.

Cost to serve

100

95

89

n.b.

Capaciteit (gem. aantal fte’s intern en extern)

100

93

90

n.b.

Tevredenheid (Basisjaar = 2000)

n.b.

100

100

104

Ziekteverzuim

100

100

120

80

Productiviteit

100

100

178

191

Debiteurensaldo t.o.v. de omzet (basisjaar = 200 n.b.)

n.b.

100

98

92

Financieel

Medewerkers

Processen

Innovatie
SAP ISU
Reorganisatie
(Basisjaar = 1999)
Over de tevredenheid van de medewerkers zegt
Amanda van de Beld (nu 30 en manager Facturering):
‘We kunnen nog niet alle verwachtingen waarmaken
van de medewerkers. Eerst is het managementteam
gepositioneerd, toen de teammanagers en nu is het de
beurt aan de medewerkers. Gelukkig zijn medewerkers
wel erg tevreden over de stijl van leidinggeven door de
direct leidinggevende.’ Dit blijkt ook uit de meest recente meting van medewerkerstevredenheid in november
2002. De overall waardering is gestegen naar een 7.4 en
de direct leidinggevende wordt ook positiever beoordeeld.
WWW.SAMHOUD.COM

TERUGBLIK
Na drie jaar Reijntjes is er een hoop veranderd bij Essent
Energie Noord. Amanda: ‘Als ik het vergelijk met vier jaar
geleden, toen we maar wat ‘aanrommelden’, dan is het
een wereld van verschil. Anton heeft de organisatie een
push gegeven.’ Ook Brigitte is vol lof over de directeur,

Toen Anton ontdekte dat Brigitte, die één van zijn cultuurdragers was, extern aan het solliciteren was, bood hij
haar een functie aan bij P&O. Brigitte: ‘Met de medewerkers gaan we nog een slag maken. Er heerst nu nog
te veel een cultuur van ‘ik doe het goed, maar jij doet het
hartstikke slecht’. Wij moeten leren om van elkaar te
leren, om elkaar feedback te geven en hoe we daarmee
om moeten gaan. Er is de laatste jaren nauwelijks opleiding voor medewerkers geweest, omdat we eigenlijk
niet wisten wat medewerkers moesten kunnen. In ons
veranderingstraject viel me op hoe enorm belangrijk het
is dat er een hecht team aan het roer staat.’
Als Anton terugkijkt op de afgelopen drie jaar, dan is
ieder jaar met een duidelijk thema te bestempelen.
Anton: ‘In 2000 stond transparantie centraal. Vaststellen
wat er fout en goed ging, waar we ons op moesten
focussen en hoe we moesten beginnen. Het jaar 2001
was het jaar van de veranderingen: een nieuw managementteam, een managementlaag verwijderd en de
invoering van het kernteamoverleg. Dit jaar is het jaar
van het doorgroeien naar de excellente service.
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We hebben dit fundament gebruikt voor het implementeren van het omvangrijke factureringssysteem SAP-ISU
en het contactsysteem SAP-CRM.’
Om het gehele proces nog eens kritisch te analyseren,
belegt Anton eind november 2002 een sessie met het
Kernteam in het Thialf-stadion in Heerenveen. Enerzijds
om met de betrokkenen zelf de markante momenten,
gebeurtenissen en leerpunten te duiden, anderzijds om
het kernteam te ontbinden. Per 10 december 2002 gaat
Essent Energie Noord namelijk ‘op’ in Essent Retail.

VOORUITBLIK

In zijn afscheidsspeech in het Thialf-stadion spreekt
Anton nogmaals zijn vertrouwen uit in zijn medewerkers:
‘Iedereen heeft zijn eigen talenten, kan op zijn eigen
manier tot excellente prestaties voor zichzelf en de organisatie komen. Mijn doel was om te helpen bij het creëren van zelfbewuste managers en medewerkers. Dat is
de sleutel tot elke effectieve verandering. Zitten de
medewerkers op het juiste spoor dan volgen de klanten
en later de financiën vanzelf. We zijn voor een groot deel
geslaagd in het creëren van dit zelfbewustzijn onder
onze managers en medewerkers’.
Reageren of meer informatie?
Mail naar Rob van de Blaak via redactie@samhoud.nl
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Hoogstwaarschijnlijk kunnen consumenten met ingang
van 1 januari 2004 kiezen van welk energiebedrijf zij hun
stroom willen ontvangen. Met de komst van een nieuw
in te richten retailorganisatie, waarbij Essent Energie
Noord en Essent Energie Zuid gaan samensmelten tot
één gezamenlijk bedrijf, bereidt Essent zich op dit
moment voor op de vrije energiemarkt. Anton is reeds in
een vroeg stadium gevraagd voor een belangrijke positie
in de nieuwe organisatie, maar hij heeft bedankt voor de
eer. Anton: ‘Ik wil een business sturen, waar je voor alles
verantwoordelijk bent. Ook een grote afdeling blijft een
onderdeel in een groter geheel. Ik wil verantwoordelijk
zijn voor het geheel. Of zoals men wel eens zegt: liever
burgemeester van een dorp, dan wethouder in een stad.’
Brigitte gaat in de retailorganisatie vormgeven aan de
zogenaamde Retailschool, die de ontwikkeling van
medewerkers (training etc.) faciliteert. Is er bij Anton nu
niet de angst dat al het goede wat bij Essent Energie
Noord is opgebouwd wordt weggevaagd door de komst
van Retail? Anton: ‘Beslist niet. Het gaat om de mindset
van mensen. We hebben hier veel geleerd over verandermanagement de afgelopen jaren. Als ik de belangrijkste leerpunten zou moeten noemen, dan zou ik erop wijzen dat het van cruciaal belang is dat het topmanagement goed is en daadwerkelijk als één team opereert.
Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat een verandertraject alleen succesvol kan zijn als het wordt aangestuurd
vanuit de lijn. En als laatste moet je als organisatie duidelijk een beleid hebben ten aanzien van de inzet van
externen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de externen
de organisatie gaan aansturen, jij moet de externen aansturen. Maar ik ben zelf ook regelmatig aan het overwegen wat ikzelf anders had kunnen doen. Want met SAP,
de interne organisatie en de problemen in de call centers
moesten wel drie ballen tegelijkertijd in de lucht worden
gehouden, daar moesten echt keuzes voor gemaakt
worden.’
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