Assignment student EnTranCe Energy Transition Community
Project title: Communicatiestrategie
Suitable for students of: Multiple choices are possible
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MBO
BuitenWerkPlaats Built Environment (2nd yr, 1 block, 2nd yr, 4 block)
Vastgoedlab V&M (3rd yr)
Bachelor graduation assignment (4th yr)
Bachelor internship (limited possibility in daily guidance)
Research assignment in curriculum year…….
Honours research assignment
Master thesis

Study Program: Communicatie
Period: Februari-juni 2018
Language: Nederlands
Client: Jan Flonk/Nanda Mulder (Projectmanager, Programmamanager Duurzaam Noord)
Internal client:

Background (facts, situation sketch and parent/organization goals)
Enexis Netbeheer is één van de 7 netbeheerders in Nederland. De belangrijkste taak van een
netbeheerder is het aanleggen en onderhouden van het energienet in Nederland. Bovendien
zorgt een netbeheerder voor het transport van energie: we vervoeren energie van de
elektriciteitscentrale of het gasstation naar woningen of bedrijven
De afdeling Assetmanagement is de interne opdrachtgever van de afdeling Infra. Zij zorgt voor de
instandhouding, verbetering en innovatie van het netwerk. Daarbij zijn zij volop betrokken bij de
verduurzaming en de target m.b.t. het realiseren van het energieakkoord. De energietransitie
staat volop in de schijnwerpers. Het opstellen van Windmolens tot windparken, het realiseren
van zonnepanelen tot zonneweiden kent hierdoor een enorme boost.
Enexis heeft als taak om ervoor te zorgen dat deze vorm van duurzame energieopwekking wordt
gerealiseerd. De informatie wordt gehaald “buiten Enexis” in de vorm van gemeente- en
provinciale plannen, maar ook zelfstandige initiatiefnemers melden zich op dit vlak

Problem (description of the undesirable situation)

Het volume aan informatie is zeer groot. Hierdoor wordt het steeds lastiger om alle informatie
zodanig te decoderen dat zij tot eenduidige (Enexis)actie leiden. Factoren als
organisatiestructuur en -cultuur spelen hierbij ook zeker een rol.
Objective (description of the desired situation)
Welke communicatiestrategie zou ertoe bijdragen dat juiste en betrouwbare informatie leidt tot
gegevens die een duidelijke actie bij de betreffende ontvanger bewerkstelligen en welke
operationele adviezen zou Enexis ter hand moeten nemen om deze te realiseren?

Result deliverable/product (what is ready if the project is finished) with list of part results
Op enig manier de omgevingsinformatie rondom duurzame klantinitiatieven dusdanig vertalen naar
concrete acties, zodat de communicatieloop gedicht wordt.

Competence level
3

Connected to Change Agency ETC
Multiple choices are possible
Ο
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Sustainable Building
Sustainable Mobility
Local Communities

Interested or further information
You will be working in the context change agency …. on EnTranCe. You will be working in a
multidisciplinairy team. For detailed information on this assignment contact <name> (EnTranCe)
<e-mail address> <phone number>

How to respond to the vacancy
Send a motivation letter and CV to EnTranCe, Energy Transition Community, etc@org.hanze.nl
Attn. Mrs. Jacqueline Joosse, Office Manager EnTranCe. Note: If the job does not fit directly with
your specific interest, please contact via etc@org.hanze.nl or 050-5954708
Website: www.en-tran-ce.org

