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Tekenen met licht 
Belangrijk onderdeel in de advertenties van Electrabel is het tekenen met 

licht. Dat is het symbool dat de energie die wij aan onze klanten leveren, 

hem kunnen helpen bij het realiseren van zijn doelen. Dit tekenen met licht 

kom je in alle advertenties van Electrabel in heel Europa tegen en daarmee 

is het een sterk herkenningsteken van het merk. De mensen die in dit  

sociaal verslag op de foto’s afgebeeld staan beelden een ambitie uit
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Nieuwe energie: voor Electrabel lijkt het een vanzelfsprekendheid. Energie produceren we immers continu en op grote 

schaal. Maar het thema van dit Sociaal Jaarverslag 2006 slaat niet alleen op ons product. Ook onze medewerkers  

zitten barstensvol met energie en ook daar komt steeds weer nieuwe energie bij. Nieuwe energie die is opgedaan 

tijdens een gezonde nachtrust, in de vrije tijd, bij een training of opleiding, door een promotie of in een interessant 

project. En nieuwe energie die van buiten komt, van nieuwe collega’s die zich vol overgave inzetten om hun plekje te 

verwerven en samen succesvol te zijn. 

Naast het betreden van de consumentenmarkt door de overname van Cogas Energie en RENDO Energie, was ook de 

aankleding van Centrale Gelderland (letterlijk) een in het oog springend project. Met de feestelijke officiële opening en 

de open dag hebben we een duidelijk visitekaartje afgegeven van het nieuwe Electrabel. 

Ook intern is er hard gewerkt aan het nieuwe Electrabel, al is dat voor de buitenwereld minder zichtbaar. Op verzoek 

van het management is door een extern bureau een onderzoek gedaan naar de organisatie en cultuur binnen  

Generation. Veel van de aanbevelingen naar aanleiding van dat onderzoek zijn inmiddels omgezet in acties, met  

directe betrokkenheid van de medewerkers. Ook dit heeft nieuwe energie opgeleverd. Veel energie is ook gestoken 

in de sloop van de Flevocentrale om ruimte te maken voor twee nieuwe gasgestookte eenheden en dus voor nieuwe 

energie. Hiermee geven we duidelijk te kennen dat we willen investeren in de toekomst van ons bedrijf. En dat niet  

alleen! Er zijn ook plannen om in Rotterdam een nieuwe centrale te bouwen. Met de bouw van deze twee nieuwe  

centrales hebben we ook in de komende jaren sterke behoefte aan nieuwe energieke medewerkers. Ben je benieuwd 

naar de vacatures, klik dan op de button ‘vacatures’ voor het huidige vacature overzicht.

Het jaar 2006 is het startsein voor ENS (Electrabel Nederland Services): een centraal en klantgericht servicecenter voor 

de business. De business kan zich daardoor nog meer richten op de markt en kan voor de interne werkzaamheden  

vertrouwen op professionele collega’s. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat elke medewerker zich kan focussen op die 

zaken die voor zijn eigen werk belangrijk zijn. Op deze wijze maken we een omslag naar een meer marktgerichte  

organisatie die actief en vroegtijdig acteert en reageert op nieuwe vragen. In 2007 zetten we deze beweging voort door 

bedrijfsprocessen aan te passen en de dienstverlening verder te verbeteren.

In 2006 hebben we, naast de nieuwe collega’s van Cogas Energie en RENDO Energie, 87 nieuwe medewerkers mogen 

verwelkomen. Dit lijkt een behoorlijk aantal, maar willen we blijven groeien dan moet de instroom nog verder om-

hoog. We worden met zijn allen ouder en in de komende jaren zullen we een toenemende uitstroom zien van ervaren 

collega’s. Dit, in combinatie met onze wens om te groeien, zien we als een grote uitdaging voor de komende jaren. Het 

streven naar groei en ontwikkeling van onze organisatie vertalen we ook naar aandacht en groei van onze medewer-

kers. Zo hebben we in 2006 wederom fors geïnvesteerd in opleidingen en gaan we daar in 2007 zeker mee door!  

Professionalisering en flexibilisering van ons personeelsbestand blijft daarmee een van onze belangrijkste speerpun-

ten...

In dit jaarverslag willen we je een kijkje gunnen in de keuken van Electrabel. Hoe kan dit beter dan onze eigen  

medewerkers aan het woord te laten over projecten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar? Uit hun verhalen  

blijkt dat er met veel inzet en plezier wordt gewerkt. Ik hoop dat je ze met evenveel plezier zult lezen.

Wim Kollmer 

Directeur HR
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Hans Houterman

(met op de achtergrond Bart Groen en André van der Kloor)
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In harmonie samenwerken
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2.1 Nieuwe energie door overnames
Bij de overname van Cogas Energie en RENDO Energie in

2006 werd bij Electrabel ruimte gemaakt voor de energie van

tal van nieuwe collega’s.

2.1.1 RENDO Energie
 
Esther van der Laan,

Medewerker Debiteurenbeheer

Esther van der Laan verandert op 1 

oktober 2006 van werkgever, maar niet 

van baan. De overname van RENDO 

Energie door Electrabel heeft voor haar 

persoonlijk tot nu toe dan ook geen grote 

gevolgen.Toch merkt ze dat de dingen 

om haar heen beginnen te veranderen. 

“De overname van RENDO Energie kwam vrij onverwacht. 

Wij dachten dat het zo’n vaart niet zou lopen. Maar nadat de 

eerste geruchten in het voorjaar de kop opstaken, werd al vrij 

snel duidelijk dat Electrabel een serieuze kandidaat was. In de 

zomer vond er een boekenonderzoek plaats en op 1 oktober 

was alles rond. Kort daarna was er voor alle medewerkers van 

RENDO Energie een bijeenkomst waarop de heer Van Loon, 

de directievoorzitter van Electrabel Nederland, het nieuwe 

moederbedrijf voorstelde en vertelde hoe RENDO Energie 

past in de organisatie van Electrabel. Daarnaast hebben we 

nog een bezoek gebracht aan de Eemscentrale. Voor mij 

persoonlijk, als medewerker debiteurenadministratie, is het 

tot nog toe ‘business as usual’. Maar langzamerhand merk je 

wel dat je steeds meer contact hebt met mensen in Zwolle, 

bijvoorbeeld met de accountmanagers zakelijke markt die daar 

al naartoe verhuisd zijn. In de loop van 2007 zal er wel meer 

gaan veranderen. Het zal voor ons even wennen zijn, maar het 

biedt zeker ook kansen. Wij zijn gespecialiseerd in de consu-

mentenmarkt en zij in de zakelijke markt, dus we vullen elkaar 

goed aan. Samen vormen we een groter en sterker bedrijf, dat 

medewerkers meer mogelijkheden kan bieden. Met de huidige 

concentratie in de markt lijkt me dat een groot voordeel.”

2.1.2 Cogas Energie 

Carolien Leverink,

Marketeer

Als de overnamegeruchten bekend

worden, zit Carolien Leverink als mar-

keteer midden in een actie rondom het 

40-jarig bestaan van Cogas Energie. 

“Die actie hebben we natuurlijk

stilgelegd”,vertelt ze. “Klanten wisten 

immers niet meer waar ze straks aan 

Brenda ter Braak

(met op de achtergrond Fianca Kroese)

Meer vakliteratuur lezen
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De ontwikkelingen in 2006 en de wijze waarop collega’s dit beleefd hebben, staan in dit hoofdstuk  
centraal. In het najaar van 2006 heeft Electrabel het leveringsgedeelte van twee bedrijven overgenomen. 
In dit hoofdstuk zijn ‘nieuwe’ collega’s, voorheen van RENDO Energie en van Cogas Energie, aan het 
woord over hoe zij de overname door Electrabel ervaren hebben. Daarnaast is een in het oog springende 
prestatie geleverd door een Electrabel-collega met het behalen van de tweede plaats in de verkiezing 
van Key Account Manager van het jaar 2006. En als laatste zal een trainee, werkzaam bij Sales, vertellen 
over haar ervaringen over de traineeship bij Electrabel en haar werkzaamheden.

toe zouden zijn. Maar als team zijn we niet bij de pakken 

neer gaan zitten. De zomerperiode hebben we gebruikt 

om na te denken over een actie die gericht was op loya-

liteit en cross-sell. Electrabel hoefde na de overname bij 

wijze van spreken alleen nog maar ja te knikken. Zodra 

bekend was waar iedereen binnen de nieuwe verhoudin-

gen aan toe was, hebben we ons plan voorgelegd. De 

actie richtte zich primair op klanten die tot dan toe alleen 

gas van ons afnamen. Ze kregen een aanbod met een 

vaste prijs voor gas en elektriciteit voor een periode van 

drie jaar en als premium de pas gelanceerde Nintendo 

DS Lite inclusief spel. De actie speelde zich af vlak voor 

de feestdagen, een periode waarin de meeste energie-

bedrijven extra actief zijn. Een aantrekkelijk premium 

is dan een sterke troef. Bij Electrabel werd enthousiast 

op ons voorstel gereageerd en in november hebben we 

de actie uitgerold via diverse kanalen, waaronder direct 

mail, email, bannering en telemarketing. Het resultaat 

voldeed ruimschoots aan onze verwachtingen. Vooral de 

combinatie direct mail en telemarketing was zeer succes-

vol.” Inmiddels vormt Carolien met collega’s van Cogas 

Energie en RENDO Energie de afdeling Retailmarketing 

in Hoogeveen. Samen met twee externe consultants en 

haar collega van RENDO Energie werkt ze aan een zeer 

uitdagend project: de ontwikkeling van de nieuwe value 

proposition voor de retailmarkt. Haar collega’s ontwik-

kelden een soort vervolg op de Nintendo-actie. “Daarbij 

is natuurlijk gebruikgemaakt van de inzichten die de na-

jaarsactie ons heeft opgeleverd. We merkten bijvoorbeeld 

dat veel klanten puur het aanbod van een vaste energie-

prijs voor drie jaar al heel aantrekkelijk vonden. Nu we 

voor het eerst in de historie een vaste energieprijs voor 

drie jaar kunnen aanbieden die lager ligt dan de variabele 

prijs, hoefden we dan ook niet uit te pakken met een 

kostbaar premium.
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lemaal wat van je willen. Als finalisten kregen we ook nog een 

dag persoonlijke training aangeboden voor de fine-tuning van 

de presentatie en op de avond vóór de finaledag was er een 

Captains of Industry Dinner. De grote dag zelf was natuurlijk 

enorm spannend. Ik moest als eerste op voor een zaal van 

circa 650 mensen en de jury onder voorzitterschap van Prins 

Bernhard jr. Daarna viel het wachten lang, ook al lijkt ineens 

iedereen je te kennen en word je door allerlei mensen aange-

sproken. Ik werd uiteindelijk tweede. Op het moment zelf voelt 

zo’n tweede plaats natuurlijk niet top, maar achteraf was het 

een fantastische ervaring. Het is toch ook een stuk promotie 

voor Electrabel en in dat opzicht een beloning voor hun inves-

tering in mij en de steun voor mijn manier van werken. Ik heb 

veel positieve reacties gekregen van klanten en prospects en ik 

geloof ook zeker dat door de ervaring die ik heb opgedaan en 

de bekendheid rondom mijn persoon bepaalde deuren makke-

lijker opengaan. Al met al was het een energiek jaar maar dat 

was het zeker waard.”

2.2.2 Traineeship

Floortje Punt, 

Trainee Sales

 Electrabel geeft trainees volop kansen om 

 zich te bewijzen. Floortje Punt heeft zo’n 

 kans met beide handen aangegrepen.  

 In juni 2006 wordt ze ‘Teamlead’ van het  

 team P2C (Prospect to Contract), een van de 

 drie teams binnen het P2I-project (Prospect 

 to Invoice)  die zich bezighouden met de 

implementatie van SAP en de integratie met externe systemen 

in de gehele Sales keten: van het benaderen van de Prospect 

tot aan het afsluiten van het Contract. “Als Teamlead ben ik sa-

men met de ‘Lead consultant’ van onze externe implementa-

tiepartner Accenture verantwoordelijk voor de aansturing van 

het P2C team. De doelstelling van het project P2I is behoorlijk 

ambitieus. Een zo vergaande integratie van SAP CRM, ISU en 

andere externe systemen is nog vrijwel nergens gerealiseerd. 

In nog minder dan één jaar tijd doorlopen we het hele traject 

van de eerste verkenningen en het inventariseren van de  

functionele wensen tot aan de bouw van het P2I-landschap. 

Die korte doorlooptijd is alleen haalbaar door de strakke  

projectorganisatie en de duidelijke fasering. Elke stap in het 

traject levert een afgebakend resultaat dat als startpunt dient 

voor de volgende fase. Ik heb bewondering voor de manier 

waarop de samenwerking tussen Electrabel en Accenture 

verloopt. Iedereen is even gemotiveerd en betrokken en werkt 

toe naar hetzelfde doel. Voor mij voelde het als een sprong 

in het diepe om als trainee een leidende rol te krijgen in zo’n 

belangrijk traject. Ik waardeer het erg dat Electrabel me zo 

veel vrijheid en verantwoordelijkheid durft te geven. Soms is 

de druk best groot en moet er flink worden aangepoot. Maar 

doordat je steeds een fase kunt afsluiten krijg je vanzelf weer 

nieuwe energie. Ik heb van dit project onder andere geleerd 

hoe belangrijk het is om niet krampachtig vast te houden aan 

de huidige manier van denken en werken, maar toekomstge-

richt te denken. Bij zo’n belangrijke omslag gaat het in eerste 

instantie om de hoofdlijnen, de toeters en bellen komen later 

wel. Verder heb ik gezien hoe belangrijk het is om heel goed te 

documenteren om later onnodige discussies te voorkomen. 

Vooral als je onder druk komt te staan wil dat er nog wel eens 

bij inschieten. Ook de communicatie met alle externen is van 

cruciaal belang. Breng ze in een vroeg stadium op de hoogte 

van wat er speelt en laat ze een behoorlijke tijd meelopen.  

Dit is wel gebeurd maar ik denk dat we daar zeker nog  

verbetering hadden kunnen boeken.”

 

2.2.3 Nieuwe uitstraling Centrale Gelderland

Ruud Sillessen, 

Operationeel Installatiebeheerder 

 Ruud Sillessen is als trainee in dienst van 

 Electrabel wanneer hij benaderd wordt met  

 de vraag om het project ‘New Look Centrale 

 Gelderland’ te gaan leiden. Uiteraard liet 

 hij die kans niet aan zich voorbijgaan.  

 “Om draagvlak voor het project binnen de  

 gehele organisatie te creëren was er  

besloten een multidisciplinaire projectgroep samen te stellen. 

Hoewel er in eerste instantie diverse sceptische reacties op het 

project kwamen, kreeg ik op een oproep verrassend veel  

reacties. Daaruit is een team samengesteld van zeven mensen 

uit alle lagen van de organisatie. Binnen de projectgroep ont-

stond al snel een aanstekelijk enthousiasme en dat namen 

de leden mee de organisatie in. Zelf ben ik aanwezig geweest 

bij een groot aantal werkoverleggen in de hele organisatie. 

Door goed te luisteren naar wat er bij de medewerkers leeft en 

ruimte te bieden voor eigen inbreng, werd het project uitein-

delijk breed gedragen binnen heel Centrale Gelderland.  

Dat zagen we concreet terug in het grote aantal vrijwilligers 

dat bereid was om mee te helpen bij de open dag op  

11 november 2006.” Wie Centrale Gelderland nu een bezoek 

brengt, begrijpt dat Ruud terecht trots is op alles wat in 2006 

tot stand is gebracht. De schoorsteen met de daarop  

aangebrachte kunst is al van verre een opvallende  

verschijning en in het donker wordt de centrale prachtig  

aangelicht. “Naast deze twee grote, opvallende deelprojecten, 

zijn er tal van minder in het oog springende verbeteringen 

doorgevoerd. Als eerste fase van het traject is allerlei klein 

achterstallig onderhoud uitgevoerd wat direct een groot effect 

had op de uitstraling. Later in het jaar zijn ook de tuinen, het 

kantoorgebouw, de kolentunnels en de installaties aangepakt. 

Daardoor is de hele omgeving weer in overeenstemming met 

datgene wat Electrabel van ons verwacht: een excellent job. 

Voor mij persoonlijk was het een heel leerzaam project. Ik heb 

ervaren dat een ad hoc project als dit zich best moeilijk laat 

sturen. Het meest heb ik wel geleerd van het samenwerken 

binnen de projectgroep en het omgaan met allerlei mensen 

binnen en buiten de centrale. Uiteindelijk haal je daaruit de 

meeste energie.”

We hebben nu een staatslot weggeven onder het motto

‘Niet gokken met de energieprijs.’ Daarnaast hebben we

geleerd dat we het de klant zo makkelijk mogelijk moeten

maken. Van de mensen die we bij de Nintendo-actie per

e-mail benaderden haakte een groot deel af, omdat de

aanmelding via allerlei ingewikkelde schermen liep. Dat

kan dus duidelijk beter. Een positief punt wat ik nog wil

noemen is de uitstekende ondersteuning van de actie

door de Klantenservice en Backoffice. Dat heeft zeker

bijgedragen tot het succes.  

Ik denk dat we hebben laten zien dat we als afdeling een 

sterk team vormen. Electrabel lijkt me een bedrijf waar 

we ons individueel en als team verder kunnen ontwikke-

len. Zo lang niet helemaal duidelijk is wat er met de mer-

ken Cogas Energie en RENDO Energie gaat gebeuren, ligt 

de nadruk nog op up- en cross-sell marketing. Maar ik 

ben heel benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen.”

2.2 Energieke medewerkers
De energie van onze medewerkers willen we vasthouden en 

stimuleren. Daarom bieden we hen de ruimte om zich verder 

te ontwikkelen. 

2.2.1 Verkiezing Key Accountmanager

Toine Dikmans,

Key Accountmanager

 Het scheelt maar weinig of Electrabel had 

 de Key Account Manager van het Jaar 

 2006 in huis. Toine Dikmans laat namelijk 

 op één na alle kandidaten achter zich in de 

 verkiezing die jaarlijks georganiseerd wordt 

 door de Sales Management 

 Association (SMA). Een hele prestatie 

gezien de zware selectie en het totaal van 300 inschrijvingen. 

“Toen ik door de SMA benaderd werd met de vraag of ik mee 

wilde doen, kwam dat als een complete verrassing. Ik had 

geen idee wat me te wachten stond, maar het leek me een 

leerzame ervaring. Op basis van de motivatie van degene die 

me genomineerd had en mijn cv kwam ik op de longlist van 

30 personen. Vanaf dat moment ging het er een stuk serieuzer 

aan toe. Op een bijeenkomst bij USG Capacity moest ieder 

een presentatie van vijf minuten over zichzelf geven voor 

een jury. De tien kandidaten die overbleven werden volledig 

doorgezaagd met vragen over hun werkzaamheden. Dat vond 

ik een leuke en leerzame ervaring. Je moet goed anticiperen 

op wat ze willen horen en je verhaal met resultaten onderbou-

wen. Als een van de vijf genomineerden werd ik uitgenodigd 

voor een dag presentatie- en mediatraining bij Schouten & 

Nelissen, als voorbereiding op de presentatie die de drie fina-

listen op Het Sales Event van 8 februari 2007 moesten hou-

den. In die presentatie moest je de jury en het publiek overtui-

gen om voor jou te kiezen. Maar voor het zover was moesten 

er nog twee kandidaten afvallen tijdens een voorpresentatie 

bij Schouten & Nelissen. In die presentatie is enorm veel tijd 

gaan zitten, maar het heeft zich gelukkig uitbetaald in een fi-

naleplaats. De maanden voor de finale waren enorm hectisch. 

Je wordt voortdurend benaderd door allerlei mensen die al-



3.1 Sportieve energie: Djinn Geurts

Vanaf 2003 heeft Electrabel een bijzonder sponsorcontract met 

Djinn Geurts. Djinn is 18 jaar en is floretschermster. Ze geldt in ons 

land als absoluut talent. Tot diezelfde conclusie komen ook haar 

tegenstanders en trainers in de buitenlanden waar schermen als 

topsport veel meer ingevoerd is. Niet alleen is Djinn een veel- 

belovend atleet; ze is ook een meid die weet wat ze wil: de  

Olympische Spelen van 2008. En voor dat doel moet veel  

(zo niet alles) wijken. In ons eigen land zijn er geen coaches meer 

die haar op haar weg nog verder kunnen brengen, en dus sloot  

Djinn zich aan bij de gerenommeerde Fechtclub Bonn. Om de trai-

ningen op een nog hoger plan te brengen traint Djinn sinds 2004 

in Boedapest (Hongarije) bij Akos Bodoky, die ook de Hongaarse 

top traint. Vooral ook het feit dat Djinn in Boedapest met scherm-

sters uit de mondiale wereldtop -binnen een topsportomgeving- 

kan sparren en trainen is een zeer groot voordeel. Daarnaast is ze 

samen met haar ouders constant op zoek naar manieren om haar 

techniek verder te ontwikkelen: bijvoorbeeld via trainingsstages 

in het buitenland. Op het moment van schrijven loopt ze stage in 

Boedapest voor de opleiding Management, Toerisme en Recre-

atie. Maus van Loon: “Vanaf het allereerste contact was ik onder 

de indruk van haar gedrevenheid. In alles straalt zij uit dat zij geen 

genoegen neemt met minder dan de top. Dat heeft mij persoonlijk 

erg aangesproken. Bovendien herken ik in die drive veel van wat 

binnen ons eigen bedrijf speelt. Ook wij moeten gefocust zijn op 

het bereiken van de toppositie in de energiemarkt. Ik heb bijzonder 

veel respect voor de toewijding van deze meid; reizen, trainen, 

schermen en school. Al het andere opzij zetten om uiteindelijk je 

einddoel te bereiken: klasse.”

3.2 Culturele energie: Rotterdams Philharmonisch Orkest

In 2005 en 2006 was Electrabel al co-sponsor van het Gergiev Fes-

tival van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Die samenwer-

king wordt voortgezet en uitgebreid: met ingang van het seizoen 

2006-2007 is Electrabel ook hoofdsponsor van het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest - om te beginnen voor een periode van 

drie seizoenen. ‘Kracht’ en ‘energie’ zijn woorden die nogal eens 

worden gebruikt om het Rotterdams Philharmonisch Orkest te 

typeren. Het is achteraf bezien, misschien niet meer dan logisch 

dat de eerste hoofdsponsor in de geschiedenis van het orkest een 

groot energiebedrijf is. Internationaal, innovatief, professioneel en 

ambitieus: Electrabel en het Rotterdams Philharmonisch Orkest 

herkennen veel van zichzelf in elkaar.

3.3 Natuurlijke energie: Stichting Face

Electrabel is marktleider in de Benelux en wil dit ook in de 

toekomst blijven. In Nederland zijn we de grootste elektrici-

teitsproducent. Bij het produceren van die elektriciteit wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu. Zo heeft 

Electrabel toegezegd in het ‘Kolenconvenant van 2002’,

3. Dit vinden we belangrijk 
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15% kolen van het productiepark te vervangen door biomassa. 

Daarnaast hebben we ons ook gecommitteerd aan de volgende 

afspraken:

 - onderzoek naar methodes om de rendementen van de 

   centrales te verhogen;

 - investeren in technieken om uitstoot van schadelijke 

   stoffen zoveel mogelijk te verminderen;

 - onderzoek naar inzet van nieuwe en schonere 

   brandstoffen, zoals biomassa;

 - investeren in de aanleg van bossen.

Dit laatste punt doet Electrabel in samenwerking met Stichting 

Face. Electrabel ondersteunt het werk van Stichting Face. Deze  

organisatie wil door aanplant en bescherming van bossen het  

broeikaseffect terugdringen.

3.4 Natuurlijke energie: Slechtvalkenproject

Ook uit het Slechtvalkenproject blijkt respect voor het milieu.  

Op de meeste centrales hangen hoog in de schoorstenen  

nestkasten voor slechtvalken. De valken hebben namelijk een 

voorkeur voor hoge gebouwen langs rivieren. De nestkasten zijn 

eigendom van de Werkgroep Slechtvalk Nederland (WSN). In het 

volgende hoofdstuk (blz.13) is een interview te lezen met een col-

lega van Electrabel die zich inzet voor de slechtvalken.

3.5 Menselijke energie: Ronald McDonald Kinderfonds

Electrabel sponsort sinds 1 januari 2003 het Ronald McDonald  

Kinderfonds met gratis energie aan alle huizen van het Kinder-

fonds. Inmiddels zijn er 13 Ronald McDonald Huizen waar gezin-

nen in de nabije omgeving van het ziekenhuis, revalidatiecentrum 

of psychiatrische instelling kunnen logeren om dicht bij hun kind 

te zijn. Directeur Pascal Rijnders blikt terug op de ontwikkelingen 

in 2006. “Electrabel heeft met ons een sponsorovereenkomst met 

een looptijd van vijf jaar voor de levering van elektriciteit en gas in 

natura of vergoeding van de gemaakte kosten als directe levering 

niet mogelijk is. Daarmee besparen we op onze energiekosten 

uiteraard heel veel geld, dat we nu kunnen besteden aan onze acti-

viteiten voor zieke en gehandicapte kinderen. In 2006 is de intentie 

om gas te leveren werkelijkheid geworden. De meeste Huizen heb-

ben een gasgestookte cv-installatie, dus dat is een flinke uitbrei-

ding. In de loop van 2007 gaan we met Electrabel de sponsorover-

eenkomst evalueren. We hopen natuurlijk dat Electrabel bereid is 

om ons opnieuw te steunen. Een goed teken vind ik dat Electrabel 

het sponsorschap actief uitdraagt. Op onze beurt proberen wij ook 

weer aandacht voor Electrabel te genereren,  bijvoorbeeld door 

naamsvermelding op de website en in de nieuwsbulletins van de 

afzonderlijke Huizen. Ook hebben we Electrabel het afgelopen jaar 

als voorbeeld genoemd op een sponsorbijeenkomst. Hopelijk is de 

liefde wederzijds en leidt dat tot een voortzetting van de overeen-

komst voor nieuwe energie.”
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Danny Pieters

(met op de achtergrond Erik Jalink)

Meer werk verzetten

10

Electrabel zet zich in voor tal van initiatieven. Sport, cultuur en natuur zijn voorbeelden van aspecten die  

Electrabel op verschillende wijzen ondersteunt en uitdraagt. Bijvoorbeeld omdat dit bijdraagt aan de wijze 

waarop Electrabel zich wil profileren of omdat Electrabel zich met de uiting kan identificeren en daaraan op 

eigen wijze een bijdrage wil leveren. Hieronder een overzicht van de initiatieven waar Electrabel graag onder-

steuning en medewerking aan verleent.
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De genoemde thema’s in het vorige hoofdstuk hebben op verschillende wijze in de interne organisatie 
hun weerklank gevonden. In dit hoofdstuk wordt een aantal voorbeelden uit de praktijk weergegeven.

4.2 Natuurlijke energie: Slechtvalkenproject

Jan van Dijk,

Procesbeheerder

 In 1993 wordt de Werkgroep Slechtvalk 

 Nederland (WSN) opgericht, een 

 initiatief van vier vogelliefhebbers om   

 makkelijker contact te krijgen met  

 bedrijven die zouden kunnen bijdragen  

 aan het instandhouden van de slecht-

 valk in Nederland. De slechtvalk maakt 

in de loop van de jaren negentig een comeback nadat de 

soort in het midden van de vorige eeuw verdwijnt door  

overvloedig gebruik van pesticiden en insecticiden. 

Slechtvalken hebben voorkeur voor nesten in hoge  

gebouwen vlakbij rivieren. Niet vreemd dus dat de WSN 

aanklopt bij Electrabel met het verzoek om nestkasten te 

plaatsen. Electrabel brengt de werkgroep in contact met 

Jan van Dijk die bekend staat om zijn betrokkenheid bij 

vogels. Sindsdien is hij een van de drijvende krachten 

achter de werkgroep. “Bij een aantal centrales van  

Electrabel hangen inmiddels nestkasten die bezichtigd 

kunnen worden via een webcam,” vertelt Jan. “Bij de 

facelift van de schoorsteen van Centrale Gelderland 

ontstond in 2006 een bijzondere situatie. Omdat de werk-

zaamheden plaatsvonden in het broedseizoen vroeg  

Electrabel de werkgroep om advies. We hebben geadvi-

seerd de nestkast tijdelijk te verplaatsen en vonden Nuon 

bereid daarvoor een mast in de buurt beschikbaar te stel-

len. In het najaar is de kast weer teruggeplaatst en lagen 

er vier eieren in. Op 13 maart 2007 is overigens de offici-

ele openstelling van een nestkast op Centrale  

Bergum. Ook daar kan via de webcam worden gevolgd of 

en wanneer de nestkast in gebruik wordt genomen. Als 

lid van de werkgroep maar ook als Electrabel-medewer-

ker vind ik het mooi dat we op deze manier iets kunnen 

doen voor deze prachtige vogel.”

4.1 Sportieve energie: SUEZ Raid

Ferry Lodeweges,

Business Analist

 Ferry Lodeweges maakt deel uit 

 van het team dat zich op de  

 Electrabel Trophy 2006 kwalificeert 

 voor de SUEZ Raid in oktober van 

 dat jaar. De SUEZ Raid is een 

 driedaags internationaal sport- 

 evenement voor teams die bestaan 

uit medewerkers van bedrijven die behoren tot de 

SUEZ-groep, het moederbedrijf van Electrabel. Het 

evenement vindt in 2006 plaats in en om Vilamoura 

in de Portugese Algarve. Er nemen 98 teams deel 

aan het evenement. “Elk team bestaat uit een chef 

de mission, drie scouts en vier runners, waarvan 

ik er één was,” legt Ferry uit. “De teams nemen 

gedurende drie dagen deel aan wedstrijden in hard-

lopen, mountainbiken en kanoën. Tijdens de races 

zijn de scouts aanwezig op de verversingspunten 

met het benodigde materiaal. Zij kunnen bovendien 

extra tijd verdienen met activiteiten als abseilen,  

hindernisparcours en boogschieten. De chef de 

mission zorgt dat alle randvoorwaarden in orde 

zijn, zodat wij ons volledig op de wedstrijd konden 

concentreren.” De SUEZ Raid is voor Ferry een  

bijzondere ervaring die hij voor geen goud had  

willen missen. “Dat zie je ook terug in de naam van 

ons team: Insanidade Holandesa, wat Portugees 

is voor ‘hollandse waanzin’. En waanzinnig was 

het zeker, in meerdere opzichten: waanzinnig goed 

georganiseerd, een waanzinnig mooie omgeving 

en entourage, een waanzinnige inspanning en een 

waanzinnige teamspirit. Als team hebben we  

geleerd dat je enorm goed op elkaar moet zijn  

ingespeeld en dat je tot het uiterste geconcentreerd 

moet zijn, want fouten komen altijd onverwacht. 

Iets om rekening mee te houden dus op de  

Electrabel Trophy 2007, waar we ons zeker weer 

proberen te kwalificeren.”
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Niek ten Bloemendal (met op de achtergrond Jan Boelo Niemeijer)

Promotie maken
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4.3.3 Arbeidsvoorwaarden

Collectieve zorgverzekering

Met ingang van 2006 is het zorgstelsel drastisch  

gewijzigd. Het oude systeem van Ziekenfonds en  

Ziektekostenverzekering ligt achter ons. Vanaf 1 januari 

2006 valt iedereen in Nederland onder de zorg- 

verzekering. Electrabel biedt zijn werknemers per  

1 januari 2006 een collectieve zorgverzekering en draagt 

bij in de kosten van een aanvullende verzekering. Bijna 

90% van de werknemers neemt deel aan deze collectivi-

teit (basisverzekering + aanvullende verzekering).

Cafetariasysteem

Door de inzet van het cafetariasysteem bieden we onze 

medewerkers de ruimte om, afhankelijk van hun  

levensfase en wensen, zelf hun arbeidsvoorwaardenpakket 

te bepalen. Zo kan een medewerker kiezen om bepaalde 

arbeidsvoorwaarden in te ruilen om eerder met pensioen 

te gaan of om een sabbatical leave op te nemen.

 Arbeidsvoorwaarden in 2006

 Electrabel hanteert de Sector-CAO Productie en de  

 Sector-CAO Distributie. Het arbeidsvoorwaardenpakket  

 bevat o.a.: 

- Maandsalaris

- Vakantietoeslag (8% per kalendermaand)

- Eindejaarsuitkering 

- Variabele beloning voor individuele of groeps/

teamprestaties voor medewerkers van Sales en 

medewerkers met een functiecontract

- Resultaatafhankelijke beloning

- Wettelijk verlof 160 uur per jaar (op basis van 

38-urige werkweek)

- Bovenwettelijk verlof 40 of 56 uur per jaar (op basis 

 van 38-urige werkweek)

- Werkgeversbijdrage in collectieve zorgverzekering

- Werkgeversbijdrage in pensioenregeling

- Werkgeversbijdrage in aanvullende 

arbeidsongeschiktheidspensioenregelingen

- Spaarloonregeling 

 Cafetariasysteem

- Zorg- en ouderschapsverlof

- Studiekostenvergoeding 

- Fietsenproject

- Extra pensioen

- Levensloopregeling

In 2006 is er een groot aantal acties geweest.  

Binnen Finance en Information hebben alle 

medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan 

aangeboden gekregen. Dit opleidingsplan is 

door iedere medewerker in samenspraak met 

zijn of haar leidinggevende vastgesteld. Het 

opleidingsplan bestond uit gedragstrainingen, 

vakgerichte trainingen en workshops waaraan 

deelgenomen kon worden. In 2006 is tevens een 

begin gemaakt met de ontwikkeling van  

e-learning binnen Electrabel. De eerste  

stappen hebben ertoe geleid dat in 2007  

delen van de basismodules binnen  

Generation omgezet zullen worden in een  

e-learning omgeving (visual based). Binnen 

Sales is een start gemaakt met trainingen  

gericht op zogenaamde potentials. Doel  

hiervan is een geselecteerde groep een  

bredere kijk te laten krijgen binnen en buiten 

hun directe werksfeer en hun eigen ontwikkeling.

Acties in 2006

Vaktechnische 

opleidingen

Voorheen werden opleidingen vanuit de afdeling HR 

georganiseerd. Om ervoor te zorgen dat de vaktechni-

sche opleiders zo dicht mogelijk bij de praktijk zitten, 

is er in 2006 voor gekozen om deze Opleiders onder 

te brengen bij de afdeling Vaktechnische Opleidingen 

binnen het technische bedrijfsonderdeel.  

HR-Opleidingen verzorgt voor alle bedrijfsonderde-

len de niet-technische opleidingen. Veel aandacht is 

er binnen het technische bedrijfsonderdeel voor de 

ontwikkeling van de zogenaamde Opleidingskaarten. 

Hierin wordt per functie aangegeven welke opleidin-

gen gevolgd dienen te zijn, c.q. te worden om aan de 

functie-eisen te voldoen. Daarnaast zal gebruik  

worden gemaakt van de Kenniskaart. Deze kaart is 

persoonsgericht en geeft de specifieke kennis weer 

die de medewerker bezit naast het functiegerichte 

deel van de opleidingskaart. Hierdoor wordt een  

duidelijk beeld gegeven waar welke kennis ’zit‘.  

Het beheren en ontwikkelen van kennis binnen de 

organisatie (kennismanagement) heeft op deze wijze 

een logisch startpunt. Immers, voordat er sprake kan 

zijn van kennismanagement moet er eerst een goed 

beeld zijn van wie welke kennis bezit. Voor een  

kennisintensieve organisatie is dit van cruciaal  

belang evenals het borgen van de essentiële kennis.

Neveneffect van beide kaarten is dat ze een goed 

beeld geven van welke onderdelen iemand moet 

volgen om een volgende stap in zijn of haar carrière 

te maken: hierdoor kan op een vrij eenvoudige wijze 

een opleidingsplan worden gemaakt.

4.3 Menselijke energie 
Door ruimte te bieden voor het volgen van opleidingen 

of ontwikkelingsprogramma’s willen we de energie van 

onze medewerkers zo goed mogelijk inzetten en stimule-

ren. Daarnaast ondersteunen we onze medewerkers met 

goede arbeidsvoorwaarden waarbij we rekening houden 

met hun eigen wensen door ons cafetariamodel, waar 

mensen hun persoonlijke keuzes kunnen maken.

4.3.1 Opleiden is investeren
In 2006 is veel aandacht uitgegaan naar opleidingen en 

trainingen. Binnen ons technische bedrijfsonderdeel  

Generation is een afdeling Vaktechnische Opleidingen 

opgericht. De afdeling Human Resources is verant-

woordelijk voor het verzorgen van de niet-technische 

opleidingen. In 2006 is gestart met de ontwikkeling van 

e-learning.

4.3.2 Management Development (MD)
Het Management Development-traject is ontwikkeld om 

managers ondersteuning te bieden bij het inspelen en 

het kunnen voldoen aan veranderende organisatiedoelen 

die ontstaan door interne en externe ontwikkelingen.  

Het Management Development-programma reikt kennis 

aan en brengt inzicht en vaardigheden bij op het gebied 

van management in brede zin.

Om het MD beter af te stemmen op de diverse groepen 

binnen Electrabel zijn vier verschillende trajecten  

ontworpen, die nauw aansluiten bij deze doelgroepen. 

Een van deze trajecten is Leadership Development.  

Voor Leadership Development komen jonge ambitieuze 

medewerkers in aanmerking die opvallen door hun  

bovengemiddelde prestatie en van wie wordt verwacht 

dat ze binnen twee jaar een managementpositie of  

sleutelfunctie zullen bekleden.
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5. Electrabel in cijfers
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In dit hoofdstuk vind je de kengetallen terug van Electrabel.

Toon Rutgers

Centrale op en top
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Aantal medewerkers in actieve 
dienst op 31 december

 2005  2006

Medewerkers actief  829  823

Medewerkers niet-actief  53  51

Totaal  882  874

Soort dienstverband in actieve 
dienst (in fte) in %

Aantal mannen en vrouwen

Geslacht 2005  2006

Man 737  735

Vrouw  92  88

Gemiddelde dienstjaren

 2005  2006

Gemiddelde dienstjaren 15,5  15,4

In- en uitstroom in aantallen 
actieve medewerkers

Kalenderjaar 2005  2006

Instroom  69  87

Uitstroom  77  49

Gemiddelde leeftijd

Kalenderjaar 2005  2006

Gemiddelde leeftijd 44,0  44,3

Cogas Energie en RENDO 
Energie op 31 december

 Actieve Externe

 medewerkers inhuur

RENDO Energie  76  12

Cogas Energie  45  104

  2005   2006

vast 751 (93%) 738 (92%)

tijdelijk 59 (7%)  65 (8%)
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6. Nieuwe energie voor het nieuwe jaar
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6. Nieuwe energie voor het nieuwe jaar

Sandra Regtering,

Medewerker Corporate Communicatie

 Net als in 2005 wordt het Electrabel-jaar 

 in 2006 afgesloten met een gezamenlijk 

 eindejaarsfeest, waar uiteraard ook de 

 nieuwe collega’s van Cogas Energie en   

 RENDO Energie van harte welkom zijn.  

 Het eindejaarsfeest komt in de plaats van  

 de nieuwjaarsrecepties op de afzonder-

lijke locaties en lijkt succesvol genoeg om een blijvertje 

te worden. Sandra Regtering van de afdeling Corporate 

Communicatie is nauw betrokken bij de organisatie. 

“De ruime verdubbeling van de opkomst is vooral te 

danken geweest aan de geslaagde editie van 2005 en het 

aantrekkelijke programma. Kwaliteit is natuurlijk de beste 

garantie voor succes. Geen betere reclame dan mond-tot-

mond-reclame en die komt vanzelf op gang als mensen 

het naar hun zin hebben gehad. De voorbereidingen voor 

het feest begonnen dan ook al in het eerste kwartaal. Een 

werkgroep met mensen van Sales, Generation, Services 

en Corporate Communicatie was verantwoordelijk voor de 

organisatie. Het is belangrijk om al vroeg een geschikte 

locatie vast te leggen en de juiste artiesten te boeken, 

waaronder een goede band. 

19

Wendy Groenhuijzen

(met op de achtergrond Rudy Holterman)

Uitmuntend werk leveren
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Muzikaal gezien was het feest van 2006 een groot succes 

en ook op het videojournaal werd enthousiast gerea-

geerd. Het bestond uit interviews met medewerkers en 

de voorzitter van de directie, en aansluitend een laser- en 

lichtshow. Op het cabaretprogramma kwamen gemengde 

reacties, dus dat is niet echt voor herhaling vatbaar. Het 

is denk ik heel goed dat we de coördinatie en eindver-

antwoordelijkheid volledig in eigen huis houden. Op die 

manier wordt het een echt Electrabel-feest. De betrok-

kenheid van Corporate Communicatie zorgt daarbij voor 

continuïteit, waardoor positieve en negatieve ervaringen 

worden meegenomen tijdens de voorbereidingen voor 

de organisatie van het volgende feest. Zo weten we in-

middels dat het goed werkt om het feest een thema mee 

te geven en dat het wij-gevoel erg belangrijk is. Mensen 

willen elkaar op zo’n feest op een informele en laagdrem-

pelige manier ontmoeten, dus het onderlinge contact 

moet niet volledig overstemd worden door een overvol 

programma. Streven voor dit jaar is dan ook om het feest 

nog iets compacter te maken en eerder in het jaar meer 

overlegmomenten te plannen. Inmiddels zijn de voorbe-

reidingen weer gestart voor het eindejaarsfeest van 2007, 

waarbij we hopen op een nog hogere opkomst.”



Electrabel Nederland
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Meer informatie over Electrabel 

vindt u op www.electrabel.nlc
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