
Profiel Essent
Essent NV levert gas, elektriciteit en energiediensten aan 
consumenten en bedrijven. Het Essent hoofdkantoor staat in 
’s-Hertogenbosch. Met Nederland en België als thuismarkten, 
produceert Essent een groot deel van de energie die het levert, 
zelf. In de productie van duurzame energie is de organisatie de 
grootste van Nederland. 
Enkele getallen:
• De raad van bestuur bestaat uit Erwin van Laethem (CEO), 

Arjan Blok (CFO) en Patrick Lammers (CCO).
• Het bedrijf bestaat uit de merken Essent Nederland, Essent 

België, Energiedirect.nl en Powerhouse.
• Er werken zo’n 3.600 mensen bij Essent.
• Het bedrijf genereert een jaaromzet van 5,9 miljard euro 

(2012). 
• Het klantenbestand bestaat uit 2,4 miljoen klanten voor 

elektriciteit en 2,1 miljoen klanten voor gas. 
• De gezamenlijke capaciteit van Essent-centrales en 

windparken is 5.713 MW (2012). 
• Essent is sinds 30 september 2009 100% onderdeel van 

RWE, één van Europa’s vijf belangrijkste energiebedrijven. 
RWE is actief op het gebied van de opwekking, verkoop, 
transport en levering van elektriciteit en gas.

Missie van Essent
De missie van Essent is om leidend te zijn in de 
energietransitie en om het best presterende energiebedrijf 
te zijn. Om haar commercieel leiderschap telkens weer te 
bevestigen, heeft Essent zichzelf ambitieuze doelen gesteld: 
• Essent levert haar klanten de beste persoonlijke service 

en de laagste energierekening.
• Essent is de meest aantrekkelijke en succesvolste 

werkgever in de sector.
Deze doelen wil Essent realiseren met inachtneming van 
haar kernwaarden: waarmaken, inventief, sympathiek en 
transparant. Dit heeft geleid tot enkele mooie vormen van 
externe erkenning, zoals de Winning Workplace Award 2013, 
de beste website in de energiebranche in 2013 en een Effie-
award voor de e-thermostaat campagne.

Decentrale energieopwekking
Voor Essent gaan centraal opgewekte energie en decentrale 
energie hand in hand: dit kenmerkt de energietransitie. 
Daarom is Essent zeer actief met innovatieve projecten en 
producten. Enkele voorbeelden die zelfstanding of in co-
creatie met marktpartijen of kennispartijen zijn ontwikkeld:

Powerhouse
In de decentrale energieopwekking speelt dochterbedrijf 
 Powerhouse een belangrijke rol en vervult een voorbeeld-

functie. Het bedrijf richt zich op grootverbruikers met 
een flexibele energiebehoefte, waaronder tuinders in de 
glastuinbouw sector die met zogenoemde warmtekracht-
koppeling (WKK’s) hun eigen energie opwekken en ook 
terugleveren aan het elektriciteitsnet. Powerhouse is binnen 
deze sector marktleider en helpt klanten bij hun energiehuis-
houding en ondersteunt met een online handelsplatform het 
afstemmen van vraag en aanbod van energie. 

Powermatching City Hoogkerk
Essent ziet de toenemende behoefte van consumenten 
om zelf duurzame energie op te wekken. Hoe deze lokaal 
opgewekte energie in te passen in het net is een van de 
belangrijkste uitdagingen van de energietransitie. In het 
smart-gridproject ‘PowerMatching City’ in de Groningse 
wijk Hoogkerk leert Essent hoe we de centraal en decentraal 
opwekte energie kunnen koppelen, zodat er ook energie 
is als de wind niet waait of de zon niet schijnt. Het project 
was dusdanig succesvol dat het eind 2012 tijdens de VN-
conferentie voor duurzame ontwikkeling in Brazilië, Rio+20, 
is uitgeroepen tot een van de honderd meest duurzame 
projecten ter wereld. 

Essent levert.
Innovatie samen met klanten: co-creatie
Omdat de vraag van klanten verandert, ontwikkelt Essent 
voortdurend nieuwe, innovatieve producten en diensten. Daarbij 
wordt niet alleen geluisterd naar de wensen van klanten, maar 
worden ze ook betrokken bij innovatie, door co-creatie. Een goed 
voorbeeld van co-creatie is het project ‘Zon op de Euroborg’. 
In samenwerking met voetbalclub FC Groningen en Stichting 
1miljoenwatt werd een zonnecentrale op het dak van het stadion 
van FC Groningen ontwikkeld. De Euroborg wordt bedekt met 
531 zonnepanelen, gefinancierd door meer dan 200 particuliere 
investeerders die zelf geen mogelijkheid hebben tot het plaatsen 
van panelen op hun eigen woning. 



Centrale opwekactiviteiten:  
een gespreid portfolio
Essent maakt energie beschikbaar, betaalbaar én duurzaam. 
Vandaag én in de toekomst. Zodat Nederland kan blijven 
draaien, voluit kan leven en bedrijven concurrerend kunnen 
werken.  Geen bestaande energiebron is én beschikbaar 
én betaalbaar én duurzaam. Daarom voert Essent een 
gespreid energieportfolio waarin elke dag weer opnieuw 
de balans moet worden gevonden. Om te kunnen voldoen 
aan de vraag naar energie uit elektriciteit en om deze 
energie beschikbaar, betaalbaar en duurzaam te houden, 
blijven steenkolen- en gascentrales voorlopig nodig. Dit 
naast energie uit biomassa, wind en zon. Want hoewel 
het aanbod van alternatieve energiebronnen uit wind en 
zon toeneemt, is het nog onvoldoende om te voldoen aan 
de vraag naar energie en bovendien fluctueert dit aanbod 
vanwege weersomstandigheden. Ook als Nederland volgens 
het Energieakkoord in 2023 16% van haar energievraag uit 
duurzame bronnen produceert, is er nog altijd behoefte aan 
84% conventionele energie. Een toelichting op de centrale 
productieactiviteiten van Essent:

Centrales
Essent heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het 
zo schoon en efficiënt mogelijk maken van de bestaande 
centrales. In 2012 werden de nieuwe, efficiënte gasgestookte 
centrales Moerdijk II en de Clauscentrale C in Maasbracht 
in gebruik genomen. Daarnaast wordt gewerkt aan de 
kolencentrale in Eemshaven (Groningen), die vanaf 2014 in 
gebruik zal worden genomen. Deze  kolencentrale is één van 
de modernste en efficiëntste kolencentrales ter wereld.  De 
centrale biedt de mogelijkheden om op grote schaal biomassa 
bij te stoken. In Geertruidenberg staat de Amercentrale, een 
kolen/biomassa-centrale die in Nederland als eerste groene 
stroom uit biomassa produceerde en tot 50% biomassa 
kan meestoken. De Amercentrale is de grootste biomassa-
meestookcentrale van Europa.

Windenergie
In Nederland werkt Essent al ruim 25 jaar aan windenergie. 
De windactiviteiten in Nederland zijn ondergebracht bij 
RWE Innogy, een zusterbedrijf van Essent, dat intussen 
zo’n 160 windturbines op land in bedrijf heeft (ruim 200 
megawatt). Het windpark Westereems in Eemshaven is het 
grootste windpark van Nederland. Wat betreft wind op zee 
heeft Essent zich in 2011 als leidende partner aangesloten 
bij de Green Deal Offshore Wind. Doelstelling hiervan is een 
demonstratiepark voor innovatie en kostenreductie. Verder 
heeft Essent in het kader van innovatieprogramma FLOW 
(Far and Large Offshore Wind) eind 2011 een meetmast voor 
offshore wind in de Noordzee geplaatst en in 2012 zijn 2 
offshore windturbines in het windpark Westereems gebouwd 
om deze te testen voor de bouw en exploitatie op zee.

Biobased Economy
Als grootgebruiker van biomassa is Essent, binnen de 
energiesector, in Nederland één van de voortrekkers van 
de biobased economy (BBE). Biomassa past uitstekend 
in de duurzaamheidsvisie en wordt in de toekomst een 
alternatieve grondstof voor veel producten die nu uit olie 
gemaakt worden. De reststoffen kunnen worden ingezet 
voor energieopwekking. Essent heeft zelf in 2002 een 
certificeringssysteem voor biomassa opgezet, het Green 
Gold Label. De 100% bio-energiecentrale in Cuijk is het 
belangrijkste project van Essent in het kader van de biobased 
economy (BBE). 

Tot slot – Energiebesparing

Essent ziet het als haar verantwoordelijkheid om haar klanten 
te ondersteunen zuinig met energie om te gaan. Daarom 
is energiebesparing één van de speerpunten van Essent. 
Essent heeft verschillende producten voor energiebesparing 
gerealiseerd, bijvoorbeeld in de ‘Mijn E’-lijn, een verzamel-
naam voor een aantal slimme energieoplossingen, waarmee 
de consument inzicht krijgt in zijn energieverbruik. Zo 
bieden we consumenten mogelijkheden om energie en geld 
te besparen: want de meest duurzame kilowattuur is de 
kilowattuur die niet verbruikt wordt.
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Grootste in groen  
De meeste duurzame elektriciteit in Nederland wordt opgewekt 
door energiebedrijf Essent. Dat blijkt uit een analyse van de 
jaar- en MVO-verslagen van de energieproducenten in ons 
land over 2012. In totaal was Essent in 2012 verantwoordelijk 
voor 22% van alle in Nederland gemaakte groene stroom. 
Eneco volgt met naar schatting 17% en Nuon met 13%.


