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TenneT:

WERK OP HET HOOGSTE

SPANNINGSNIVEAU
Werken in de elektriciteitssector bij een organisatie die volop kansen biedt voor je persoonlijke ontwikkeling.
Dat is wat Tennet te bieden heeft. Alumnus Arno Haverkamp ervaart hoe ook je andere skills worden ontwikkeld.
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rno Haverkamp studeert
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Electrical Engineering.
Dat de energiesector, met alle
veranderingen en uitdagingen,
dan je belangstelling heeft lijkt
eigenlijk logisch. “Dan kun je bijna
niet om TenneT heen.” Via een
hoogleraar krijgt Arno de kans
een stage te doen bij de Ierse
netbeheerder. Dat bevalt zo goed
dat hij besluit bij TenneT af te
studeren en te gaan werken.
“Tennet is een bedrijf met een
open cultuur en mensen die graag
hun kennis en ervaring delen. Ik ben
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verschillende opdrachten op heel
uiteenlopende afdelingen te doen.
Je kiest zelf welke disciplines je wilt
verkennen. Voor mij was dit een
manier om te ontdekken wat ik nu
echt wil binnen mijn vakgebied.
Ik vind bijna alles leuk, kiezen is
voor mij lastig.”
Daarnaast zijn er trainingen voor
de talenten op het vlak van soft
skills, zoals communicate, adviesgesprekken of het motiveren van
mensen zonder dat je in een
hiërarchische machtsverhouding

staat. Je onderzoekt waar jouw
motivatie ligt, wat jouw talenten zijn
en hoe je het beste uit jezelf haalt.
Op dit moment doet Arno een
opdracht bij de Duitse afdeling van
TenneT. In Beieren houdt hij zich
bezig met duurzame energie.
TenneT koopt duurzame energie
die is opgewekt door particulieren
en verhandelt die op de beurs.
Hiervoor moet het bedrijf kunnen
voorspellen hoeveel elektriciteit
het op een zeker moment kan
aanbieden. Wanneer er te veel of
te weinig wordt aangeboden, moet
de netbeheerder zelf de balans op
het netwerk herstellen. Wanneer dit
niet of slecht gebeurt, komt het
netwerk in gevaar. De TU/e-alumnus
werkt in een project om de voorspellingen te verbeteren door
de data over energie die wordt
opgewekt te verbeteren en sneller
in te zetten.
Het young professional program
is een snelkookpan om op allerlei
vlakken te leren. Arno: “In mijn
huidige opdracht ontwikkel ik
mezelf natuurlijk door in een andere
cultuur, in een andere taal met
andere mensen te werken. Dat is

verrijkend. Verder is het natuurlijk
een doorlopend bijleren in mijn
vakgebied. Zo krijg ik nu een goed
beeld van de ontwikkelingen in
duurzame energie. Daarbij leer
je om scenario’s en modellen te
maken. Hoe pak je dit soort

projecten aan, hoe ga je hierin
met anderen om? Je wordt door
begeleiders gestimuleerd om
het programma zo intensief en
uitdagend te maken als je aankan.
Een keuze om naar het buitenland
te gaan, wordt dan ook toegejuicht.”

Arno Haverkamp
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Windenergie op zee

… in goede handen bij TenneT

In 2023 moet op zee 4.450 MW
windenergie zijn gerealiseerd.
TenneT kan die ambitieuze
duurzaamheidsdoelstelling
helpen realiseren.
Eén ding is duidelijk: om de
doelstellingen voor 2020
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te halen, moet de transitie naar
duurzame energie in maximaal
tempo verlopen. “Dit betekent dat
er op korte termijn nog de nodige
stappen moeten worden gezet”,
stelt Rob van der Hage, Business
Manager Offshore NL van TenneT.
“Want de aanleg van windparken
op zee is vanzelfsprekend geen
sinecure. Alleen al met het
verkrijgen van alle benodigde
vergunningen, inclusief de
bijbehorende onderzoeken en
bezwaarprocedures, is veel tijd
gemoeid. En dan heb je het nog
niet eens gehad over het regelen
van de investeringen, het ontwerp
van de infrastructuur of de
daadwerkelijke aanleg.”

Een besluit dat zeker op korte
termijn moet worden genomen
om het tempo erin te houden, is
het aanwijzen van een nationale
netbeheerder op zee. Die is er nog
niet, ook al staat in het SER-akkoord
dat TenneT verantwoordelijk wordt
voor een net op zee waar dit efficiënter is. TenneT is ervan overtuigd
de aangewezen partij te zijn om
netbeheerder op zee te worden
en Van der Hage heeft daarvoor
steekhoudende argumenten:
“Als eerste grensoverschrijdende
energietransporteur van Europa,

met zo’n 21.000 kilometer aan
hoogspanningsverbindingen en
41 miljoen eindgebruikers in
Nederland en in Duitsland, kunnen
we bogen op een enorme ervaring
op het gebied van ruimtelijke ordening én politieke besluitvorming.”

energie, worden we geregeld door
verschillende partijen benaderd
met vragen over wind op zee. Die
zien ons daarvoor als de logische
partner in de markt. Niet voor niets,
want we zijn nu al de grootste offshore ontwikkelaar ter wereld.
En als wij hier de functie van net“We hebben veel geleerd van onze ontwikkelaar op zee zouden krijgen,
jarenlange dialoog met de politiek kunnen wij dat uitbouwen en
en met investeerders over geschikte Nederland wereldwijd positioneren
wet- en regelgeving. En mede
als de expert op het gebied van
omdat we ons richten op de
offshore windenergie en elektrische
Noordwest-Europese energiemarkt infrastructuur.”
en de integratie van duurzame

Werken bij Tennet
Met het Young Professionals Program van TenneT krijgen starters de kans
om in 2 jaar tijd aan 3 opdrachten te werken op uiteenlopende plekken binnen
de organisatie. Bij TenneT word je niet getraind voor een managementbaan,
maar groei je in jouw vakgebied.
Werken in de hoogspanning, op het hoogste spanningsniveau, is niet mogelijk
bij een andere organisatie in Nederland. Het vakgebied is uniek, er is geen
ander bedrijf met zoveel kennis van hoogspanning als TenneT. Met ruim
2600 collega’s in Nederland en Duitsland zorgen we dat iedereen altijd en
overal over elektriciteit kan beschikken. Daarnaast is TenneT dé facilitator
van de ontwikkeling van duurzame energie.”
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