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1. Waarom @nder werken?
2. Wat is @nders werken
3. Change leadership program (CLP)
4. Pilot
5. Checklist

Fase 1
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De onbetwiste 
commercieel leider met 

de meest waardevolle 
klantenportefeuille

Verdubbeling van  
onze productie-
capaciteit in 2020

De meest succes-
volle en aantrek-
kelijke werkgever  
in de sector

Halveren  
van onze  

CO2-uitstoot

Essent heeft de ambitie het 
best presterende energiebedrijf 
te worden. Daartoe heeft 
Essent doelen vastgesteld 
op vier gebieden: klanten, 
technologie, duurzaamheid 
en organisatie. 
De omgeving waarin Essent 
opereert verandert voordurend: 
klanten worden veeleisender, 
de arbeidsmarkt wordt krapper, 
medewerkers zoeken een beter 
balans tussen werk en privé en 
er is meer en meer aandacht 
voor klimaatsverandering.

1. Waarom?
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Deze veranderende omgeving 
vraagt onder meer om 
een flexibele, inspirerende 
manier van (samen) werken. 
Een manier van werken 
die energie geeft. Waarbij 
medewerkers het vertrouwen 
en de vrijheid krijgen om hun 
verantwoordelijkheid te nemen; 
richting zichzelf, collega’s en  
de klant. 

Daarom werken we  
bij Essent @nders.
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Behaald resultaat Planet:
75% van de medewerkers werkt 2 of meer dagen per week thuis. 
Hierdoor besparen we op kilometers. Daarnaast zijn we van  
15 gebouwen naar 5 terug gegaan.. 

@nders werken 
draagt bij aan MVO

@nders werken verhoogd de vitaliteit en  
produc tiviteit van een medewerker. Daarnaast wil  
Essent maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
Deze drie kernactiviteit vormen de drie P’s;  
people, planet en profit.

People (vitaliteit)
Door de mogelijkheid te bieden om tijds- en plaats-
onafhan kelijk te werken ontstaat er een betere balans 
tussen werk en privé. Medewerkers zijn daardoor meer 
betrokken en krijgen en nemen meer verantwoordelijk-
heid. Binnen Essent wordt er hierdoor vertrouwen naar 
elkaar uitgesproken. Dit geeft energie. De vrijheid om op 
deze manier te werken in een inspirerende werkomgeving 
zorgt voor gedreven medewerkers die zich verbonden 
voelen met hun klanten. Tevreden medewerkers zijn 
bereid een stap extra te doen en dat merken onze klanten. 

Planet (maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(mvo)) 
Met @nders werken geeft Essent concreet invulling aan 
MVO. Minder woon-werkverkeer, een efficiënte indeling 
van de werktijden en betere benutting van de 
kantoorpanden. Dit leidt tot een lagere CO2 uitstoot en tot 
energiebesparing op kantoorlocaties. 

Profit (productiviteit)
Wanneer medewerkers hun omgeving beter kunnen 
afstemmen op het werk wat ze doen, neemt de 
productiviteit toe. Hierdoor hebben we minder kantoren 
nodig. Medewerkers gaan minder reizen en de 
kantooromgeving wordt efficiënter gebruikt. 

Kortom, @nders werken helpt Essent bij  
het realiseren van de ambitie om het best 
presterende energiebedrijf te worden. 

Behaald resultaat People:  
De tevredenheid van @nders werken is gestegen  
van een   7,5 naar een  8.

Behaald resultaat Profit:
Meer dan  8,5 miljoen euro zal bespaard  worden in de 
periode van 2010-2015. 
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@nders werken bij Essent 
betekent dat er vooraf wordt 
nagedacht over waar, wanneer, 
en hoe de essent medewerker 
het beste het werk kan doen. 

2. Wat is @nders werken
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Vrijheid

Vertrouwen

Verantwoor-
delijkheid

Verbondenheid

De medewerker kiest de tijd die het beste uitkomt en de 
plaatst die het beste past met wat de medewerker moet 
doen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de collega’s 
en leidinggevende. De afspraken omvatten welke dagen 
kantoordagen zijn om zo collega’s te kunnen ontmoeten, 
over bereikbaarheid en over het resultaat wat de mede-
werker levert. @nders werken draait om vertrouwen, 
verantwoordelijkheid, vrijheid en verbondenheid.

@nders werken sluit aan bij onze kernwaarden.  
Door @nders te werken kan de medewerker nog beter leveren 
en waarmaken op een sympathieke, transparante en inventieve 
wijze. Uiteindelijk draagt @nders werken daarmee ook bij aan 
het realiseren van onze belofte aan onze klant: Essent levert.

@w versterkt onze 
kernwaarden

Waarmaken 
“ ’s Middags kan ik de  
kinderen van school halen,  
’s avonds maak ik dan  
de presentatie af.  
Zoals afgesproken.”

Inventief 
“ Essent Levert. Ook bij  
12 km file op de A2.”

Transparant 
“ Ik heb goede afspraken  
gemaakt over hoe en  
wanneer ik bereikbaar ben.”

Sympathiek 
“ Omdat ik nu minder 
hoef te reizen,kan ik 
‘s middags bij mijn 
jarige broer langs.”
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3. Change leadership 
program (CLP)

@nders werken is een verandering die tijd nodig heeft 
en een gestructureerde aanpak. Dit omdat het om een 
culturele verandering gaat die organisatie overkoepelend 
wordt uitgevoerd.  
Binnen Essent wordt het Change Leadership program 
gebruikt om het doel, best presterende energiebedrijf, te 
bereiken. CLP binnen Essent staat voor het realiseren van 
business impact en het om kunnen gaan met complexe 
verandering waar Essent mee te maken heeft. De focus 
ligt op drie levels: organisatie, team en zelf. Voor een 
succesvolle verandering is 30% afhankelijk van de aanpak 
en 50% van leiderschap.

Essent heeft gekozen voor een 
masterfull approach om @nders 
werken een succes te maken. 
Dit houdt in dat de doelen 
hoog over zijn opgesteld en er 
samengewerkt wordt met de 
mensen binnen de organisatie om 
deze doelen te bereiken.

Sidney Keimling,  

coach commercie 44 B2C

 

We doen wat we elkaar  

en de klant beloven.
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Stuurgroep 

Programma 
manager

Sponsor

Project team 
(Facilities, HR, IT, PMO, 

Communicatie)

Seeing &
Understanding 

Sustaining &
Continuously

Improving

Learning &  
Experiencing

Framing  
& Choosing 

Get going 
& Moving 

MeTe
am

Org

an
isa

tio
n

Business environment

CLP hanteert een aantal fases  
waar het project @nders  

werken doorheen  
is gelopen.

Projectstructuur 
Het verkrijgen van een 

dieper inzicht over wat er 
momenteel gaande is en wat 

er moet veranderen. Het borgen van de 
verandering, onderhouden  
en het continu verbeteren  

van de verandering.

Uitvoeren van de grote 
stappen in een snel tempo om 
zo het vertrouwen en energie 

level op te bouwen waar 
fouten zijn toegestaan.Helderheid en focus te  

krijgen in de verandering zodat 
goede en consistente keuzes 

gemaakt kunnen worden.

Om te leren op drie niveaus  
“zelf”, “team” en “organisatie”.  
Het vinden van verschillende 
manieren en ruimte om dit  

te doen en het maken  
van aanpassingen  

waar nodig.
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Een van de belangrijkste onderdelen uit de seeing en 
understanding fase is het in kaart brengen van de 
stakeholders. Stakeholders maken of breken het project. 
De stakeholders zijn vastgelegd in een stakeholder 
mapping. Deze stakeholder mapping is gedurende het 
gehele project geüpdate. Ook is het van belang om de 
changecurve waar de medewerkers doorheen gaan in 
kaart te brengen en te houden.

High  

     •  MT

•  BU Directie

   •  @nders 
werken 
specialist

        •  COR
•  Board
   •  Facilities

•  Programma 
Manager

     •  WS LP
   •  Steerco
•  Budgethouder

Medium

      •  HR
  •  Leverancier
•  Procurement
        •  HSE

    •  Teams
   •  WS CC

Low   •  Gemeente •  Ambassadeurs

Very  
opposed

Opposed Not  
getting  
in the way

Providing  
resources –  
no personal  
in volve ment

Personal  
partici pation

Taking  
a stand

Taking high  
personal risk

Stakeholder mapping

DEGrEE OF COMMITMENTIMPACT

20 21



Change Curve

Satisfaction / 
Complacency

Denial / 
rejection

Anger / 
resistance

Acceptance / 
Curiosity

Enthusiasm / 
Hope

Commitment / 
Excitement

Fase 1
Fase 3

Fase 2

Fase 4

Opposed Engaged

De Change curve geeft weer in welke mentale fase medewerkers 
zijn in de verandering. Hoe verder ze op de curve zijn hoe meer de 
medewerkers het geaccepteerd hebben in de organisatie. 
Bij het implementeren van @nders werken was er in de eerste fase 
weerstand. Naarmate medewerkers in fase 2 gewend raakte aan 
het concept @nders werken was er acceptatie en enthousiasme.  
Toen fase 3 begon merkte het project team @nders werken dat de 
medewerkers weer een stapje terug deden op de curve. Het einde 
naderde en bij het begin van fase 4 was er weer acceptatie.  

Acceptatie is de bouwsteen voor het inbedden van  
@nders werken in de Essent cultuur.
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4. Pilot
Voorafgaand aan het besluit dat @nders werken ingevoerd 
zou gaan worden bij Essent is er een pilot uitgevoerd.  
Een pilot geeft inzicht in of dat de algemene doelen echt 
behaald kunnen worden. De pilot is gedraaid door twee 
werkvloeren. Deze zijn volledig gefaciliteerd om @nders 
te kunnen werken. Dit houdt in dat medewerkers kennis 
maakten met het concept @nders werken. Daarnaast 
werden ze voorzien van IT hulpmiddelen en facilitaire 
zaken zoals een thuiswerkplek. Ook is de werkvloer 
omgetoverd tot een flexibele werkvloer. De pilot heeft een 
half jaar gedraaid. Op grond van positieve resultaten is er 
besloten om @nders werken geheel door Essent door te 
voeren. Wat wel als belangrijk geacht werd is dat het om 
een grote verandering ging en dat er de tijd voor genomen 
moest worden. Een cultuurverandering is niet iets wat je 
binnen een dag doet. 

5. CheCklist fase 1

Must haves

O   Maak een plan en kies welke verander

strategie past bij de betreffende OMgeving

O   ZOrg dat alle belangrijke stakehOlders in 

kaart Zijn

O   Maak een business Case Met  

gespeCifiCeerde dOelen

O   Onderga de verandering saMen Met de  

Medewerkers

O   verkrijg COMMitMent van versChillende 

faCetten in de Organisatie ZOals hr,  

faCilities en it

vOOral niet dOen

O   te snel willen Opstarten Met het  

prOjeCt

O   Onheldere dOelen hebben
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1. Hoe is Essent @nders gaan werken?
2. Tools
3. Checklist

Fase 2
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1. Hoe is Essent  
@nders gaan 
werken?

Om @nders te kunnen gaan werken is er in overleg 
met het management besproken wie wanneer  
@nders ging werken. Hiervoor is een traject 
ontwikkeld. Het traject omvat een aantal 
samenhangende maatregelen en initiatieven die 
een andere houding bewerkstelligen ten aanzien 
van werken, reizen en de manier van samenwerken. 

De voorbereiding tot aan de start dat een medewerker 
echt @nders ging werken was een traject van gemiddeld 
11 weken. Tijdens de voorbereidingen werd samen met het 
management de uitgangspunten bepaald. Binnen de 
teams werd @nders werken besproken en vorm gegeven. 
Daarnaast werden faciliteiten zoals meubilair, IT- en 
communicatiemiddelen aangereikt die het de medewerker 
mogelijk maakte om @nders te kunnen werken. 

In dit traject hebben een aantal medewerkers in de teams 
specifieke rollen vervuld. Voor het bestellen en uitleveren 
van faciliteiten speelde de @nders werken coördinator 
een belangrijke rol. Samen met het projectteam zorgde  
de coördinator ervoor dat alle spullen op tijd werden 
uitgeleverd en werkten. De @nders werken coördinator 
ondersteunde de manager en was het aanspreekpunt voor 
alle facilitaire issues binnen het team. 

Naast de coördinator werd er ook een coach aangesteld. 
Deze vormde de schakel tussen het eigen team en het 
project team @nders werken. De coach had een 
belangrijke rol bij het succesvol implementeren van  
@nders werken binnen het team. 
Na de start met de coach en de coördinator gingen de 
medewerkers en het management leren @nders te 
kunnen werken. Het traject had gemiddeld een 
doorlooptijd van 30 weken. 
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Workshop  
MT

Enquête 
Nulmeting

MT Workshop 
Leidinggeven 

aan @W Afronding met 
BU Dir / MT

Evaluatie       
Workshop

E Learning HSE

Overdracht
@W coördinator

Interview  
met manager

WEEK 0

4

start

5

9

11

12 13

19

23 27

30

Intake met 
BU-directeur

Instructie  
@W  

coördinator

Workshop 
Team

@W experience  
voor Managers

Enquête 
1-meting

Afronding in 
team

Afronding 
@W coach

Instructie  
@W  

coach

Uitleveren 
spullen

Procesoverzicht
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2. Tools

De medewerkers en managers zijn door het traject heen 
gegaan nadat de coach en coördinator bekend waren. 
Daarna is er een nul meeting gedaan in de vorm van een 
enquete. Al snel volgde verschillende workshops voor 
zowel het team als manager.

Globale Inhoud workshop team/manager:
- Hoe goed ken ik mijn collega?
- Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van elkaar?
- Wat is @nders werken?
- Wat zijn de doelstellingen
- De vier V’s
- Harde zaken worden behandeld
- Zachte zaken worden behandeld
- Waar loop je tegenaan? 
- Gouden regels

Werkplek 
- Bureau
- Bureaustoel
- Essent locatie
- Andere locaties

Voorwaarden
- Veiligheid
- Arbo
- HSE
- HR voorwaarden

Infrastructuur
- ICT
- Laptop en attributen
- UMTSkaart
- VPN/Netwerk
- OCS communicator

Hard

Feiten

Ta
st

ba
ar

Harde zaken

Flexibele krukken,  
goed voor je rug!
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Zachte zaken

Samenwerking

Motivatie/zelf-

standigheid en 

waardering

Zichtbaarheid/
bereikbaarheid

Zacht

BelevingG
ev

oe
l

 Gouden regels
• @nders werken is een faciliteit, geen recht.

• Aanwezigheid op de terugkomdag is verplicht.

• Er is een 2e terugkomdag waarbij je in principe aanwezig bent.

•  Je stelt je agenda open voor je collega’s en leidinggevende ten 
behoeve van samenwerking, bereikbaarheid en zichtbaarheid.

• Gebruik van de Office Communicator is verplicht.

•  Bij telefonisch contact bepaalt de beller de urgentie. Stuur een 
sms als je iemand niet direct kan bereiken, maar het wel spoed 
heeft.

• Werk alleen over in overleg met je manager.

•  Je leeft alle gemaakte afspraken na en spreekt elkaar hier ook op 
aan. 
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3. CheCklist fase 2
Must haves

O   Maak een prOCes waar de Medewerkers  

gestruCtureerd dOOrheen gaan

O  ZOrg dat versChillende ManageMentlagen 

betrOkken wOrden in het prOCes

O  de inhOud van de wOrkshOps MOet gOed  

dOOrdaCht Zijn en Op een juiste Manier  

ingevuld wOrden

O  Maak Opnieuw een stakehOlderMapping

O  hOudt het ManageMent Op de hOOgte van 

alle veranderingen 

vOOral niet dOen

O  het prOCes in een Zeer kOrte tijd  

willen dOen

O  de fOCus van het prOCes Op  

kOsten besparing leggen

O  alleen Maar de push MethOdiek  

gebruiken 

extra’s

O  Zet een wedstrijd Op “wie werkt er  

het best nders”

O  Maak een werkshrift ZOdat de  

Medewerker in het kOrt kan Zien  

wat nders werken inhOudt en er  

Zelf nOtities in kan Maken

O  deel een usb stiCk uit OM alles  

digitaal te Maken

O  Maak ZiChtbaar hOeveel Medewerkers 

al nders werken dOOr Middel van  

een pOster

O hOudt Oefensessies

O  pak een week waar anders werken  

extra aandaCht krijgt in de Organisa

tie. ZO Creeer je Meer betrOkkenheid
..
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1. De werkvloer
2.  Hoe krijgen we de medewerkers  

mee voor de verbouwing?
3. Checklist

Fase 3
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1. De werkvloer

Ook de werkomgeving verandert met @nders 
werken. Omdat steeds meer mensen op een andere 
plek werken (thuis of onderweg), wordt het kantoor 
behalve een werkplek ook een ontmoetingsplek. 
Iedere afdeling heeft zijn eigen vloer. Daar vinden 
medewerkers hun post en hun kluisje voor het 
opbergen van persoonlijke spullen en hun laptop. 
Medewerkers kunnen ervoor kiezen op deze plek  
te werken of ze gaan op zoek naar een andere 
werkruimte die past bij het werk dat ze gaan doen.

Om de medewerkers volledig te faciliteren in het indelen 
van hun agenda en de plaats uit te zoeken waar ze dat 
kunnen doen is het hoofdkantoor van Essent in 
’s-Hertogenbosch aangepast. 
Door middel van workshops met afgevaardigde van de 
business units zijn er twee werkprofielen ontwikkeld die 
gebaseerd zijn op de werkzaamheden die een business 
unit doet.

CAP profiel en  
BEL profiel

Dorieke van der Haar,  

senior consultant HPO 

Gewone dingen  

ongewoon goed doen.  

Essent levert.
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CAP profiel BEL profiel

38% 50%40% 40%

Office desk @essent Office desk @essent

@home @home

12% 9%10% 2%informal meeting informal meeting

formal meeting formal meeting

Computerwerk structureel 22,2%

Computerwerk ad hoc 4,8%

Lezen 4,2%

Formeel vergaderen 9,6%

Informeel vergaderen 6,6%

Teambuilding/LEAN 1,5%

Bellen open 5,4%

Bellen afgeschermd 1,9%

Brainstorm 2,3%

Opleiding/cursus 1,5%

Totaal @Essent
Intern gebruik

60,0%

Computerwerk structureel 6,0%

Computerwerk ad hoc 0,0%

Lezen 1,5%

Formeel vergaderen 1,5%

Informeel vergaderen 1,5%

Teambuilding/LEAN 3,0%

Bellen open 42,0%

Bellen afgeschermd 0,3%

Brainstorm 1,2%

Opleiding/cursus 3,0%

Totaal @Essent
Intern gebruik

60,0%

Het CAP profiel en het 
BEL profiel vormen de 
basis voor het herin-
richten van de vloeren. 
Aan de hand van de 
werkzaamheden die 
een medewerker doet 
wordt het soort meubel 
en plaats uitgekozen. 
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2. Hoe krijgen we de 
medewerkers mee 
voor de verbouwing?

Om te kunnen verbouwen moesten alle medewerkers  
@nders kunnen werken. Hiervoor is ook een traject 
ontwikkeld. Het traject omvat alle aspecten om medewerkers 
goed te kunnen begeleiden door de verhuizing heen. 

Infosessie  
Business partners 
(facilities) en BU’s
Ondersteuning  
project

Info BU-dir (t1)  
& informeren  
LT/MT (t2)

Vrijmaken aan te 
passen vloer

Vloer aanpassen Inhuizen

nazorg + evaluatie

Let wel dat het aanpassen van de werk-
omgeving het @nders werken concept 
optimaliseert, maar zonder verbouwing 
werkt het concept ook. In conclaaf met 
management zijn er operationele 
aanspreek punten aangewezen. Nadat deze 
bekend waren is de business unit een 
voortraject van 8 weken ingegaan waarin 
voorbereidt werd op de verhuizing. Het na 
traject bestond gemiddeld uit 3 weken voor 
te evalueren en eventueel bij te sturen.

2e vloer overleg 3e vloer overleg 

1e vloer overleg 
• globale planning 
• voorstel stackingplan
• consequenties - @W nader bekeken

• wie met wie op een vloer
• afspraken m.b.t. terugkomdagen

•  Laatste check op facilitair  
gebied en cultureeel gebied
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Meubels

Poefjes
Je gebruikt deze poefjes in een informeel overleg 
met meerdere collega’s. Ze staan in een aantal bij 
elkaar opgesteld en je kunt ze vinden op de 
brainstormplekken op de vloer. Je dient bij het 
gebruik een actieve zithouding aan te nemen.

Om het @nders werken 
concept te optimaliseren 
heeft Essent de werkomgeving 
aangepast voor de 
medewerker. Verschillende 
meubilairsoorten zijn gebruikt 
in de werkomgeving. Deze 
aanpassing vormt een extra 
toevoeging aan het @nders 
werken concept. Zonder deze 
toevoeging werkt het @nders 
werken concept ook.
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Projectbank
Deze projectbank gebruik je bij informeel 
overleg met collega’s. Overleg zonder al te 
grote gevoeligheden dat gehoord en gestoord 
mag worden. De dikke stof en de vorm van de 
bank zorgen ervoor dat anderen geen 
geluidshinder van je ervaren. 

Informele stoel
Je gebruikt deze stoel voor 
informeel overleg.  
De stoelen absorberen geluid 
zodat je omgeving geen 
geluidshinder zal ervaren.
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De belbox
De belbox gebruik je om even een telefoongesprek te voeren zakelijk 
of privé. Door gebruik te maken van de belbox zullen je collega’s hier 
geen hinder van ondervinden op de werkvloer, aangezien het geluid 
gedempt wordt.

Flitsplek

Je gebruikt deze flitsplek voor korte tijd. Bijvoorbeeld tussen twee 
overleggen in. Je kunt hier even zitten en je e-mail bijwerken. 
Staand werken is ook een optie aan de flitsplek. Onderzoek heeft 
bewezen dat staand werken inspiratie opwekt. 

52 53



Informele stoel
Je gebruikt deze stoel voor informeel overleg.  
De stoelen absorberen geluid zodat je omgeving  
geen geluidshinder zal ervaren.
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3. CheCklist fase 3

Must haves

O  ZOrg dat je vOldOende budget hebt  

vOOr de verbOuwing

O  Maak Opnieuw een stakehOlderMapping

O  infOrMeer de juiste Mensen Op tijd

O  ZOrg dat alle Medewerkers  

COMMuniCatie hebben gehad OMtrent  

de verhuiZing

O  Maak een verhuisinstruCtie

O  dOe een Meting Onder de Medewerkers  

OM te kijken hOe Ze tegenOver nders  

werken staan

vOOral niet dOen

O  Zelf invulling geven aan het  

design van de vlOeren

O  Zelf bedenken wat de  

werkZaaMheden Zijn van een  

business unit

extra

O  Organiseer een event vOOr de  

Medewerkers waar Ze kennis Maken  

Met de nieuwe Meubels

O  deel pOstCards uit Met de Meest  

gestelde vragen waarvan Op de  

aChterkant het antwOOrd staat.
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1. Borging
2.  Toekomst
3. Checklist

Fase 4
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Martijn van Faassen, manager 

human resources Commerce 

Liever realisme  

dan mooie praatjes.  

Essent levert.

Martijn van Faassen
Vertrouwen

‘Het is niet alleen vertrouwen van mij naar mijn 
medewerkers maar ook van mijn medewerkers  
naar mij toe. En als je overal een plusje achter kan 
zetten dan is @nders werken gewoon heel prettig.’ 

Martijn
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1. Borging

4000 medewerkers 
kunnen @nders werken. 
Het hoofdkantoor in 
’s-Hertogenbosch van 
Essent is verbouwd en 
faciliteert de medewerker 
om @nders te kunnen 
werken. 

Alle fases zijn belangrijk voor het doorvoeren van @nders 
werken in een organisatie. De ene fase vormt de harde kern 
voor het slagen van het project en de andere fase vormt een 
goede toevoeging voor het optimaliseren van de werk-
omgeving. In de laatste fase wordt er nadruk gelegd op 
borging. Om het project en goede follow up te geven is het 
van belang dat er op verschillende gebieden bepaalde 
processen worden geborgd.

Facilities &  
benodigheden

Innovatie Storyline &  
cultuur

Leiderschap

@w borging

64 65



Facilities & benodigheden
Order processen voor bijvoorbeeld thuiswerkplekken en IT 
hulpmiddelen zijn terug gegeven aan de verantwoordelijke 
business unit. Dit is ook bekend gemaakt bij de 
medewerkers.

Storyline & cultuur
De cultuur van @nders werken moet geadopteerd worden 
binnen de organisatie. De storyline van @nders werken 
moet onderdeel zijn van de strategie van Essent. 
Daarnaast is het van belang om alle partijen erbij te 
betrekken. Essent heeft dat gedaan met de families van de 
medewerkers. Er is uitgelegd geweest wat @nders werken 
inhoud voor familieleden om zo meer begrip te krijgen 
vanuit de thuissituatie van een medewerker.

Innovatie
Er is een mechanisme dat er continu voor zorgt dat  
@nders werken binnen Essent verbeterd wordt.  
Deze verantwoordelijkheid ligt voornamelijk bij Human 
Resources. Naast het mechanisme is het van belang dat 
alle opleidingen en trainingen aangepast worden aan  
@nders werken. 

Leiderschap
Het is een lang proces om leiders zover te krijgen dat  
ze ook echt ambassadeurs zijn voor @nders werken.  
Als de managers eenmaal ambassadeur zijn kunnen ze 
hele groepen mee krijgen. Dit is een lastig traject omdat 
medewerkers heen en weer gegooid worden op de  
change curve. Daarom is het van belang dat managers, 
ambassadeurs worden van het @nders werken.  
Zij vormen een voorbeeldfunctie voor hun eigen 
medewerkers.
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Hendricus de Jong, operator 

BHR brandstoffendienst 

Wij weten wat nodig is  

en doen wat nodig is.  

Essent levert.

Hendricus de Jong
Wennen

‘Ik vind het @nders werken wel wennen. Ik ben wel 
een persoon die graag mensen om zich heen heeft, 
dus als ik dan thuis zit dan merken de huisdieren 
dat ook (haha). Dan maak je daar gewoon een 
praatje mee.’ 

Hendricus
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2. Toekomst

@nders werken is een traject wat een cultuurverandering teweeg 
moet brengen om mee te gaan met de toekomst.  
Een cultuurverandering heeft tijd nodig. Essent heeft alle facetten 
die gefaciliteerd kunnen worden uitgevoerd. Dit is een behoorlijke 
impact op de medewerkers geweest. Een cultuurverandering vraagt 
veel inlevingsvermogen van een medewerker. De medewerker wordt 
heen en weer gegooid op de change curve. Daarom is rust heel 
belangrijk na een heftig traject. Om het @nders werken niet te  
laten verwateren en om de medewerker nog meer energie te geven 
wordt er een follow up gegeven aan het project @nders werken.

3. CheCklist fase 4

Must haves

O   Zekerheid dat de prOCessen bij  

de versChillende business units  

gebOrgd wOrden

O   een gOede fOllOw up aan het  

trajeCt geven

vOOral niet dOen

O   het prOjeCt laten verwateren
Deze follow up vormt een 
holistische aanpak binnen  
de organisatie. Het project 
a great place to work 
heeft als doel een nog betere 
organisatiecultuur te creëren. 
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Saskia Bottenberg
Knus

‘Als het kantoor een legbatterij gaat worden dan 
wordt het heel erg lastig of mensen zich thuis gaan 
voelen, dus je zult toch iets in de inrichting moeten 
gaan doen. Knusse hoekjes creëren of plekken 
creëren waar je een overleg kunt hebben. Niet alleen 
overleg dat je naast elkaar moet zitten, maar dat 
het meer relaxt is en dat je elkaar kunt aankijken.’ 

SaskiaSaskia Bottenberg,  

senior buyer Essent Service 

Energie beschikbaar, 

betaalbaar en duurzaam 

maken. Essent levert.
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