
Enexis formuleert 
leiderschapsbelofte 
met vier pijlers voor 

wendbare organisatie

Versterk mens & werk

Uitgave maart 2017



Specialist Leiderschap- & Personeelsontwikkeling Keesje 
Hoes vertelt: “Wij zitten in een transitiefase. We werken 
nog aan bestaande activiteiten en tegelijkertijd ontwikke-
len we nieuwe activiteiten. Wij dienen dan ook wendbaar 
te zijn op drie vlakken:  meebewegen in het oude, het 
nieuwe en in de interactie tussen die twee. Dit betekent 
een groot appèl op onze leidinggevenden: inspiratie, 
verbindingskracht en lerend vermogen moeten naast 

stuur- en realisatiekracht meer plaats en aandacht 
krijgen.” Enexis formuleerde daartoe een aansprekende 
leiderschapsbelofte met vier belangrijke pijlers: inspira-
tie, verbinden, leren en realiseren (zie figuur 1). Bij het 
definiëren van de pijlers keek Enexis naar toekomstige 
veranderingen in de branche én in de maatschappij.  
“We werken en handelen nu bij alles vanuit deze vier 
pijlers. Niet alleen in de intervisiegesprekken, maar bij-
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Netbeheerder Enexis staat voor grote uitdagingen. De toekomst 
van de energievoorziening verandert. Technologie ontwikkelt zich 
razendsnel en klantverwachtingen blijven groeien en veranderen. 
Omdat zij niet precies weten hoe de omgeving zich gaat  
ontwikkelen, is het belangrijk dat Enexis wendbaar is. Wendbaar-
heid en het vergroten van het verander-  en leervermogen is voor 
deze organisatie  cruciaal. Daarom formuleerden zij de lange 
termijn doelstelling: ‘Enexis realiseert een duurzame energie-
voorziening door state of the art dienstverlening en netwerken  
en door de regie te nemen in innovatieve oplossingen.’
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intervisie gebruikt kan worden. Intervisie vind ik zelf ook 
een prima manier, het is leren van elkaar om uiteinde-
lijk tot oplossingen te komen.” Na een kick-off met alle 
deelnemende leidinggevenden volgden er vier intervisie-
bijeenkomsten in groepjes van vijf leidinggevenden. Op 
10 november 2016 was de afsluitende bijeenkomt voor 
die deelnemers. Keesje: “Ik merkte daar dat de leiding-
gevenden in alle eerlijkheid aangaven dat wij voor dit 
soort dingen vaak te weinig tijd nemen. Terwijl het juist 
zo waardevol is. In de waan van de dag is het soms lastig 
om de leiderschapsbelofte te integreren in je manier van 
werken. Het zou mooi zijn als we met elkaar vaker de 
ruimte vinden of nemen om daar wat meer met elkaar 
de dialoog over aan te gaan.  Fouten maken mag, zolang 
ervan geleerd wordt.”

Reflectie blijft
“De intervisiebijeenkomsten waren een waardevol 
cadeau en zo is het ook ervaren. Er is duidelijk behoefte 
aan reflectie op de vier pijlers.  HR zal blijven faciliteren 
dat de reflectie plaats kan vinden en we blijven intervisie 
aanbieden om het gesprek tussen de managementlagen 
op gang te houden. Er is alweer een nieuwe groep  
leidinggevenden gestart. De leiderschapsbelofte staat, 
nu is het de tijd om deze met elkaar te gaan doorleven.” 

voorbeeld ook al bij ons aannamebeleid. Ik merk dat dit 
belangrijk is om de vier pijlers echt diep de organisatie in 
te krijgen. De onderliggende gedachte is dat we oude  
patronen willen doorbreken en in de organisatie toe-
werken naar: samen  experimenteren en leren, trans-
parantie en openheid, zelfstandigheid en vertrouwen, 
zingeving en betekenis, diversiteit en flexibiliteit,  
creativiteit en samenwerken. Onze leidinggevenden  
hebben een cruciale rol in deze wendbare organisatie.”  

“Ik merkte daar dat de  
leidinggevenden in alle  

eerlijkheid aangaven dat wij 
voor dit soort dingen vaak  

te weinig tijd nemen.”

Vaker de dialoog voeren met elkaar
Om de pijlers van de leiderschapsbelofte bekender te 
maken binnen de organisatie, vroeg Enexis Qidos de 
intervisiegroepen te begeleiden en in co-creatie de 
aanpak samen neer te zetten. “Naast de begeleiding van 
de bijeenkomsten waren er handige hulpmiddelen zoals 
een set kaarten met triggerende vragen die tijdens de 

Figuur 1
De vier belangrijkste pijlers voor  
leiderschapsbelofte 
inspiratie, verbinden, leren en realiseren
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Ander soort leiderschap nodig
Caroline Verstappen is manager Consument Incasso / 
Projectleider DI+ AR. Zij stelt: “Om nu en in de toekomst 
goed voorbereid te zijn op wat er gaat gebeuren, heeft 
Enexis pittige doelstellingen opgesteld. Om deze te 
verwezenlijken is een bepaald soort leiderschap nodig. 
Jarenlang was Enexis de veilige netbeheerder waar 
mensen vanuit de schoolbanken tot het pensioen bleven 
werken. De energietransitie, digitalisering en automa-
tisering hebben echter een enorme impact en admini-
stratief werk vermindert en wordt complexer. Er zullen 
veel banen verdwijnen. Enexis heeft nu leiders nodig 
die inspireren, samen willen werken in de gehele keten 
en op een goede manier het veranderproces inrichten 
en uitvoeren.” Ze stelt dat het door dalende tarieven nu 
voor Enexis nog belangrijker is om efficiënter te gaan 
werken en nog meer de focus te leggen op de klant. 
“Enexis heeft nu leiders nodig die het belang van de 
klant op hun netvlies hebben en dat over kunnen dragen 
aan onze medewerkers.”

Enthousiasmeren is belangrijk, maar lastig
Caroline noemt als ervaringen uit de intervisiebijeen-
komsten: “Samenwerken, kwetsbaar opstellen, elkaar 
helpen en inspireren. Wat ik uniek vond aan de inter-
visie, was dat er over de keten heen gekeken werd naar 
de verschillende bedrijfsonderdelen. Een teammanager 
staat vaak alleen, sparren met collega’s leverde herken-
ning op en alleen dat al is belangrijk. Het er samen over 
kunnen hebben in een informele setting. De opkomst 
van de 2e groep is iets minder dan bij de 1e. In de waan 
van de dag blijkt het moeilijk om tijd vrij te maken. We 
houden het wel bespreekbaar en brengen het blijvend 
onder de aandacht. Enthousiasmeren om mee te doen 
is belangrijk, maar ook lastig in de praktijk.”

Samenwerking 
Keesje en Caroline zijn bijzonder te spreken over de 
samenwerking met Qidos.  Keesje: “Qidos voelde haarfijn 
onze manier van werken aan en speelde daar prima op 
in. Ook de interventie was goed gekozen; praktijkgericht 
leren van directe collega’s in een vertrouwde omgeving 

en op een veilige manier. Deelnemers creëerden hun 
eigen oplossingen en hebben daardoor vertrouwen in 
waar ze mee bezig zijn en waar zij als leidinggevende het 
verschil kunnen maken!” Caroline: “Ik vond het een mooi 
traject en de samenwerking met Qidos goed. Qidos is 
flexibel en heeft goede ideeën. De zorgvuldigheid en een 
mooie aanpak waarin ruimte is voor iedereen. Het enige 
verbeterpunt wat ik kan bedenken is dat het misschien 
nog beter werkt als managers en teammanagers in  
aparte groepen komen.” 

Gegroeid door intervisie
Teammanager productie Lambert Seine is blij dat hij deel 
heeft genomen aan de intervisiebijeenkomsten. “Het was 
diepgaand, het gaat over jezelf en dat vind ik het mooie 
ervan. Je bent zoals je bent, maar leert tijdens intervisie 
wel meer over hoe anderen dat zien en hoe je eigen 
gedrag invloed heeft op dat van anderen. Voor mij werkt 
intervisie wel om ingesleten patronen te veranderen. 
Een voorbeeld daarvan speelde bijna real time tijdens de 
intervisie; een externe medewerkster moest weg omdat 
ze niet goed functioneerde. In dat hele proces ernaar 
toe heb ik keuzes gemaakt, waar ik achteraf gezien heel 
anders mee om had kunnen gaan weet ik nu.” 

Door de intervisiebijeenkomsten acteert Lambert nu 
anders, zegt hij. “Ik ben veel duidelijker in waar ik heen 
wil, voorheen deelde ik dat niet zo.” Hij is enthousiast 
over de begeleiding van Edwin (Qidos) bij de intervisie-
gesprekken. “We hadden een mooi groepje, het voelde 
veilig. Eén van mijn collega’s heeft ooit psychologie 
gestudeerd en wist samen met Edwin onze persoonlijke 
verhalen los te krijgen. Het voelde goed.” Lambert zegt 
dat hij door de intervisiebijeenkomsten gegroeid is. “Ik 

“Soms leer ik er veel van  
en soms help ik alleen anderen 

door mijn kijk op hun  
‘casus’ te geven.”
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deel mijn positieve ervaringen met mijn collega’s.  
Ik nodig hen uit om ook deel te nemen aan de intervisie-
groepen, maar het is vrijblijvend natuurlijk.”  

Keuze voor andere aanpak
Maarten Bakker is teammanager klantenservice en zegt 
veel geleerd te hebben van de intervisiebijeenkomsten. 
“Intervisie helpt om te zien/horen hoe anderen met 
dingen omgaan. Ik leer er veel van en doe daarom ook 
mee in de vervolggroep. De meeste ingebrachte casus-
sen gaan uiteindelijk niet over werk, maar over mensen 
en hun gedrag, dat boeit me. Ik merk dat de bijeenkom-
sten zeker effect hebben op mij. Ik merk dat ik goed ben 
in het stellen van de ‘juiste’ vragen aan teamleden naar 
het ‘waarom’ van dat wat ze doen of laten De intervisie 
helpt/bevestigt dat ik daarmee op de goede weg ben.” 
Maarten vindt het mooiste van intervisie dat het mensen 
de keuze geeft om dingen anders aan te pakken. “Vaak 
blijken dezelfde patronen steeds terug te komen. Bij in-
tervisie benoemen anderen die patronen voor je waar je 
zelf vaak in een kringetje blijft denken. Het is aan jou of 
je wel of niet iets doet met wat de anderen benoemen.”
Maarten merkt – nu hij ook deelneemt aan de huidige 
intervisiebijeenkomsten – dat elke groep anders is. 
“Soms leer ik er veel van en soms help ik alleen anderen 
door mijn kijk op hun ‘casus’ te geven. Mijn dilemma is 
wel dat ik er een hele dag mee kwijt ben, gezien de grote 
reisafstand. Dat vind ik vervelend voor mijn team.”  
Maarten vindt niet dat deelname aan intervisie verplicht 
zou moeten worden. “Ik denk dat veel collega’s hun 
voordeel kunnen doen met deelnemen aan de intervisie-
bijeenkomsten, maar het moet wel bij je passen.”

Deze nieuwsbrief is zorgvuldig samengesteld in  
samenwerking met Qidos - www.qidos.nl
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