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De Europese energiemarkt, maar zeker ook de Nederlandse, is sterk in beweging 
constateert Gert Ploumen, Manager Procurement bij Essent. “Energiebedrijven moeten het 
zoeken in samenwerking, nieuwe vormen van energie-effi  ciënti e en bedrijfskundige, 
commerciële keuzes.”

“Onze wereld 
          is compleet 
        veranderd”

Gert Ploumen, Essent: 

In 2009 kwam een deel van de Nederlandse energiebedrijven in 
buitenlandse handen na de overnames van Essent en Nuon door 
respecti evelijk het Duitse RWE en het Zweedse Vatt enfall. Daardoor 
en door de liberalisering in 2004 waaide er een andere wind door 
de energiesector in Nederland. “Ondernemerschap en het lett en op 
effi  ciënte inkoop werden verder aangewakkerd”, constateert Gert 
Ploumen. “Je zag het bedrijf  langzaam draaien. We zijn tot in onze 
vezels ervan doordrongen dat we anders, vooral effi  ciënter 
moeten opereren om staande te blijven tussen de stevige concurren-
ti e op de Europese energiemarkt en daar maakt inkoop onderdeel 
van uit”, stelt Ploumen. “Ik werk nu ti en jaar bij Esssent en in die ti jd 
is onze wereld veranderd. De concurrenti e bestaat niet alleen uit 
andere traditi onele energiebedrijven, maar ook uit fl exibele ener-
gievormen zoals wind en zon. De kosten voor het produceren van 
elektriciteit met behulp van steenkool of gas zijn zodanig dat het 
soms duurder is om zelf te produceren, dus er beter ingekocht kan 
worden.” 

Vooruitstrevend
Die fl exibiliteit is ook terug te vinden in de inkoop, zegt Ploumen. 
“We zijn vooruitstrevend en fl exibel geworden. Bijvoorbeeld bij het 
vormgeven van de gezamenlijke inkoop over centrales heen. Inkoop is 
dan ook in een ander daglicht komen te staan.” 
Ploumen is sinds vijf jaar verantwoordelijk voor de inkoop voor de 
centrales van Essent. Ook daar ziet hij het ondernemerschap en 
het hernieuwde lef terug. “Vroeger namen we het zekere voor het 
onzekere. We gingen  meestal in zee met bekende parti jen, zogeheten 
Original Equipment Manufacturers en raakten hier ten dele afh anke-
lijk van. Vijf jaar geleden hebben we lef getoond door die macht te 
doorbreken en andere parti jen binnen te halen. Daar plukken we nu 
de vruchten van.” 

Interview: Hans Wichink, Managing Director Energy and Uti liti es, RGP
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“Het is tijd 
        om concrete slagen 
      te maken” In
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Samenspel
Het kostt e managementti  jd en een samenspel van inkoop en producti e 
om die parti jen te begeleiden. Maar dat leverde ook meer effi  ciënti e 
en een kostendaling op. Ploumen: “Je moet kennis en kunde opbou-
wen over bijvoorbeeld turbines en generatoren van een centrale. Die 
kennis hebben we samen met die parti jen opgepakt. In ruil kregen we 
goede planningen en konden we gezamenlijk afstemmen voordat we 
centrales ti jdelijk sti llegden.” Besluiten om te kiezen voor een andere 
onderhoudspartner kan inkoop nooit alleen nemen, zegt Ploumen. ”Je 
moet in multi functi onele teams werken en dus in dit geval commercie, 
techniek en veiligheid aan elkaar verbinden. In dergelijke teams maak 
je een risicomatrix en neem je samen de besluiten. Ook om nieuwe 
parti jen in te schakelen.” De bijbehorende vragen zijn volgens Ploumen 
wezenlijke afwegingen. “Je kunt risico’s weg managen. Je benut in feite 
de fl exibiliteit van de huidige energiemarkt. Daarnaast speelt de tucht 
van de markt. Overheden prediken duurzaamheid, maar een over-
vloed aan energie van zon en wind zorgt meteen voor een probleem: 
wie regelt de backup capaciteit? Immers, wind en zon zijn niet alti jd 
aanwezig.”   

Hand in hand
Centrale en decentrale opwekking zullen hand in hand gaan, is de over-
tuiging van Essent. Er zullen centrales nodig blijven voor momenten 
waarop de zon en wind verstek laten gaan. Ploumen: “Het is een gege-
ven dat er, net als in Duitsland, meer en meer decentrale opwekking 
plaatsvindt. In ons buurland zijn er dagen dat er zoveel elektriciteit 
van wind en zon is dat er sprake is van overcapaciteit waardoor zelfs 
de Nederlandse markt beïnvloed wordt.” Energiebedrijven moeten het 
volgens Ploumen zoeken in samenwerkingen, in nieuwe vormen van 
energie-effi  ciënti e en bedrijfskundige, commerciële keuzes. Daarvoor is 
lef nodig, ziet Ploumen. “In onderhoud gaan miljoenen euro’s om, door 
de inkoop van onderhoud voor alle RWE-centrales te bundelen hebben 
we een betere onderhandelingspositi e en kunnen we besparen. Die 
kant gaan we op. We kijken veel meer naar wat we kunnen doen om 
kosten te besparen. Het is ti jd om concrete slagen te maken.” 

Indrukwekkende 
centrale 

Ploumen opereert vanuit het kantoor bij de indrukwekkend ogen-
de Amercentrale inclusief dito koeltoren. In Geertruidenberg 
staat één van de grote producti elocati es van Essent. De centrale 
bestaat uit twee eenheden die een elektrisch vermogen van 1.245 
megawatt  en een warmteproducti evermogen van 600 megawatt  
hebben. Naast steenkool gebruikt Essent schone biomassa (voor 
groene stroom) en houtgas (voor groen zakelijk) als brandstoff en.


