KLANTCASE:
Enexis

ENEXIS

Via meerdere sporen op weg naar de digitale netbeheerder van de toekomst!
Enexis is als netbeheerder verantwoordelijk voor de fysieke infrastructuur voor transport en levering
van stroom en gas. Energieleveranciers maken gebruik van dit net om particulieren en bedrijven te
bedienen. Naast de aanleg en onderhoud van het net, is Enexis ook verantwoordelijk voor het
oplossen van storingen in dit net. Een belangrijke taak, waar dagelijks zo’n 4300 mensen druk voor in
de weer zijn!
De energietransitie – waarbij vanuit de overheid wordt ingezet op de overgang van fossiele naar
duurzame brandstoffen – heeft grote impact op Enexis. Zo bestaat er een groei in elektrisch vervoer,
wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zonnepanelen om lokaal energie op te wekken,
resulteren de technologische ontwikkelingen in ‘slimme netten’ en neemt de intensiteit van
samenwerking met partners binnen de keten toe. Bovendien is er een toenemende schaarste in
technisch personeel. Dit vraagt om een andere en slimmere manier van werken en groter
aanpassingsvermogen. De huidige informatievoorziening van Enexis zit echter complex in elkaar,
waardoor veranderen moeilijk is. Kortom: de behoefte om te veranderen is groot, maar het
vermogen om te veranderen is beperkt. Een mooie uitdaging om vanuit Bvolve onze tanden in te
zetten!

ENEXIS

EneXt: Samen, slimmer, verder
Bvolve is gevraagd om te helpen het
programma EneXt vorm en invulling te geven.
Het doel van dit programma is tweeledig. Ten
eerste is de bedoeling om de primaire
waardeketens van Enexis te op;maliseren met
het oog op de toekomst. Dit gebeurt aan de
hand van een vij>al strategische thema’s. Ten
tweede is het de bedoeling om de processen en
de informa;evoorziening zo te organiseren dat
Enexis voortaan waar nodig sneller en vaker
kan veranderen. Er wordt per waardeketen een
visie ontwikkeld met alle betrokkenen uit de
keten. Op basis hiervan worden agile projecten
opgestart die deze visie realiseren. Bvolve
begeleidt daarbij het zogenaamde EneXt
kernteam met daarin inhoudsdeskundigen uit
verschillende organisa;eonderdelen van Enexis.
Gefaciliteerd
door
Bvolve,
zorgt
dit
mul;disciplinaire
kernteam
voor
een
toekomstbestendige inrich;ng van organisa;e,
processen en informa;evoorziening!

”Naast de ervaring en expertise op het gebied van organisatieontwerp helpt Bvolve ons
om complexe vraagstukken op pragmatische wijze te vertalen naar besluitvorming.
Daarbij zien we dat ze breder kijken dan alleen hun opdracht. Bvolve helpt ons bij
groots denken en het tegelijkertijd – stap voor stap – bewegen naar de toekomst!”
Wilco Oveweg, Programmamanager, EneXt
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Digitale Business Transforma2e: Aandacht voor vandaag, besef van morgen
De uitdaging is om met een ﬂink tempo stappen vooruit te ze3en, zonder de samenhang in de
ketens en de informa7evoorziening uit het oog te verliezen. De wens voor het realiseren van waarde
voor de business op korte termijn staat immers vaak op gespannen voet met de behoe=e aan een
wendbare organisa7e voor de langere termijn. Er is gekozen voor een aanpak waarin beide doelen
gerealiseerd worden:
1. Toekomstvisie:
Bvolve hee= een aantal ‘pressure cookers’ gefaciliteerd om met de belangrijkste spelers per
waardeketen of business domein te komen tot een toekomstvisie. Vervolgens is deze visie
uitgewerkt en vertaald in projecten en quick wins. Voorbeelden van thema’s voor de Storingen-keten
zijn het slimmer aansturen van monteurs, het verminderen van administra7eve last voor monteurs,
het proac7ef informeren van klanten over storingen en het aanbieden van contextaIankelijke
informa7e aan monteurs en klanten.
2. Ontwikkelend ontwerpen:
In de volgende fase is op basis van de toekomstvisie tot een ontwerp gekomen voor bedrijfsvoering
en informa7evoorziening. Daarin zijn een tweetal wegen bewandeld:
1. Experimenten en ac.e-onderzoek: het vinden of ontwikkelen van een oplossing door middel van
doen en leren in de prak7jk. Bijvoorbeeld een Proof of Concept maken waarin, in een aantal
sprints, een applica7e wordt ontwikkeld om – al ‘doende’ met de business – te komen tot het
informa7emodel waarmee men proac7ef klanten kan informeren over storingen. Deze manier
van ontwerp kent een experimenterende insteek en een sterk itererend karakter. Daarnaast hee=
deze prak7jkgerichte insteek een hoge betrokkenheid van de business.
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1. Ontwerp: Complexere, vaak domein-overstijgende, vraagstukken vereisen een andere
aanpak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een herontwerp van een ERP-landschap. Bvolve
heeft hiervoor multidisciplinaire teams gewerkt aan een ontwerp – onder het credo:
‘just enough architecture’ – om deze vervolgens in slim afgebakende en behapbare
projecten te realiseren. Enerzijds is met deze aanpak voorkomen dat er vanuit silo’s
geoptimaliseerd werd, anderzijds is met minimale kaders geborgd dat projecten naast
de beoogde business benefits op korte termijn ook een bijdrage hebben geleverd aan
een wendbare organisatie.
Naast het faciliteren en uitvoeren van visievorming en de ontwerpactiviteiten heeft Bvolve
tijdens het gehele traject een actieve rol gespeeld in het brengen van inhoudelijke
vraagstukken naar besluitvorming. De uitdaging is hier om – hoe complex de vraagstukken
ook zijn – de continue vertaling te maken naar de impact op de vijf business thema’s en de
beoogde wendbaarheid van de organisatie.
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De resultaten: Samen, slimmer, verder!
De aanpak werpt zijn vruchten af! Zo zijn de toekomstvisies voor de eerste waardeketens vastgesteld
en zijn – na enkele ac<eonderzoeken – de eerste realisa<etrajecten gestart. Hiermee wordt de
administra<eve last van de monteur beperkt, is er een integraal beeld op de impact van een storing
op klanten, wordt er slimmer samengewerkt met aannemers en wordt de ﬁnanciële sturing
eﬀec<ever.
TensloEe is met EneXt vormgegeven aan organisa<e-brede coali<es op alle hiërarchische niveaus.
Deze coali<es hebben de regie op de transforma<e die Enexis doormaakt. Een nieuwe manier van
denken en werken die zich als een inktvlek over de organisa<e uitspreidt. Daarmee ontpopt EneXt
zich van programma tot beweging. Een beweging die invulling geeJ aan de business behoeJe van
vandaag, maar op zo’n manier zodat men ﬂexibel is ten aanzien van de – nu nog onbekende –
business behoeJe van morgen!

Meer weten?
Neem contact op met Bvolve: info@bvolve.nl of 033 7410041

