


Persona’s helpen FM, ICT en HR 
klantgericht(er) te denken en te handelen! 

Gezamenlijk ontwikkelen naar de Werkomgeving van de Toekomst 

Jacintha Moesker/ Enexis FM 
Frank van Rossum/ Enexis ICT 
 

Versie 1.0 
September 2014 



De wereld om ons heen verandert en daarmee verandert de 
aard van ons werk. We zijn echter slechts zeer beperkt in staat 
om de manier waarop we ons werk organiseren aan te 
passen aan deze veranderende omstandigheden 

3 



Waarom nadenken over een Werkomgeving van de Toekomst? 

Zomaar een greep uit het nieuws… 
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Ontwikkelen van een optimale werkomgeving dat aansluit bij de 
behoefte van de medewerker en bijdraagt aan Enexis doelstellingen.  
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Hoe kan de werkomgeving zodanig samengesteld worden dat het waarde 
toevoegt aan zowel de medewerker als de bedrijfsdoelstellingen van Enexis? 

 
 

Waarde voor 
werkgever 

Waarde voor 
werknemer 

Begrijp behoeften volledig 
en ontwikkel een portfolio 
van producten en diensten 

welke een brug slaat 
tussen de twee 

Definieer behoefte van 
Enexis: Vertaling van 

strategie en doelstellingen 
in gewenste effecten en 

speerpunten 

Definieer behoefte van de 
medewerker: Verschillende 
medewerkers segmenten 
hebben andere behoeften 

en voorkeuren 

Waarde voor 
beide 



De aanpak is gebaseerd op vier pijlers 

Gezamenlijk ontwikkelen naar de Werkomgeving van 
de Toekomst waarin de klant centraal staat 
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Probleemstelling Aanpak Deliverable 

Geen gezamenlijk 

toekomstbeeld van de 

optimale werkomgeving 

voor Enexis wat een 

proactieve dienstverlening 

belemmerd 

Ontwikkelen van een 

adviesdocument met interne en 

externe partijen 

(ontwikkelingen, 

probleemanalyses, advies op 

voorgaande punten) 

FM en ICT zijn in silo’s 

georganiseerd en werken 

onvoldoende samen 

“Samenbrengen” mensen en 

middelen die de WOvdT 

ontwikkelen, introduceren en 

blijven ontwikkelen 

One-size-fits-all 

oplossingen zijn niet 

houdbaar en resulteren 

niet in het gewenste 

resultaat 

Daadwerkelijke functionele 

behoefte van verschillende 

klanten identificeren en daar je 

dienstverlening op 

inrichten/aanpassen 

Onvoldoende inzicht in de 

mate waarin ICT en FM 

producten en diensten 

bijdragen aan doel 

In kaart brengen van P&D en 

aan laten sluiten (/ontwikkelen) 

bij geïdentificeerde functionele 

behoefte 

Visiedocument 

Plan van Aanpak 
(roadmap) 
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Persona’s geven inzicht in de behoefte van de medewerker; 
vergemakkelijkt klantgericht(er) denken en handelen 
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Aanpak onderzoek 
In vier stappen naar toekomstvaste persona’s  
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1. Opstellen vragenlijst 

Vragenlijst bestaat uit drie delen : 

 Wat vind je belangrijk in het dagelijks leven? 

 Negen stellingen met behoeften. 

 Concrete behoeften op het gebied van ICT en FM. 

 

2. Uitvoeren onderzoek onder alle Enexis medewerkers 

 Respons van 25% Enexis breed staat gelijk aan 1275 

respondenten die de vragenlijst compleet ingevuld  

 

3. Vaststellen segmentatie en opstellen persona’s 

 Menselijke waarden en behoeftestellingen basis voor 

segmentatie. 

 Functie en afdeling zijn daarnaast onderscheidende 

variabelen die verschil in behoefte laten zien.  

 Thema’s geven verder profiel aan segmenten 

 

4. Levendig maken van de segmenten 

 Communicatie onderzoeksresultaten en next steps 

Menselijke basiswaarden  

Negen behoeftestellingen 



Resultaat - 7 onderscheidende segmenten 
Duidelijke verschillen in ICT en FM behoeften op basis van 
waarden, behoeften, functie en afdeling 
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Resultaten 
De verschillende waarden per segment (incl functie/afdeling)  
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Persona Voorbeeld 

11 



Persona Voorbeeld 
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Hoe kan de werkomgeving zodanig samengesteld worden dat het waarde 
toevoegt aan zowel de medewerker als de bedrijfsdoelstellingen van Enexis? 

 
 

Waarde voor 
werkgever 

Waarde voor 
werknemer 

Waarde voor 
beide 

Vertaald in: 
Enexis persona’s 

Vertaald in: 
Visiedocumenten 

Begrijp behoeften volledig 
en ontwikkel een portfolio 
van producten en diensten 

welke een brug slaat 
tussen de twee 

Toepassing persona’s binnen FM en ICT 
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Integraal producten en 
diensten portfolio 





Mogelijke toepassingen van Persona’s  
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 De inzet van persona’s als middel biedt de mogelijkheid om de dienstverlening van 
staven beter (onderling) af te stemmen op specifieke (wensen van) segmenten binnen 
Enexis en is in die zin een katalysator voor de onderlinge samenwerking van de staven. 
 

 De klant wordt centraal gezet in het denken en doen van stafmedewerkers middels 
herkenbare en levendige persona’s waardoor inzicht in de behoefte van klanten ontstaat 
en je pro actief kan acteren 
 

 Er kunnen prioriteiten gesteld worden: er kan nadruk gelegd worden op persona’s die 
minder investering kosten, of op persona’s die meer waarde opleveren voor het bedrijf;  
 

 Aan de hand van persona’s kan gericht, op maat, worden geïnformeerd en 
gecommuniceerd. Je weet immers via welk kanalen een persona bereikt wordt en voor 
welke informatie of boodschap hij/zij vatbaar is; 
 

 Aan de hand van persona’s kan ook gericht, op maat, worden ontworpen of ontwikkeld. 
Je kent immers het gebruikersgedrag en de wensen en behoeften omtrent een bepaald 
product of dienst; 
 

 Persona’s kunnen de customer journey binnen een bedrijf doorlopen; aan de hand van 
touch points kunnen relevante vragen worden gesteld: hoe gaat persona X hier mee 
om?; Welk probleem komt persona Y hier tegen? 
 

 



Toepassing van persona’s 
toekomstige doorontwikkeling mogelijk 
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Persona’s zijn uitgewerkt vanuit de stafafdelingen 
ICT en FM maar de potentie van persona’s reikt 
veel verder. De resultaten kunnen toepasbaar 
zijn op andere staven:  
 
 Persona’s geven inzicht in onze medewerker 

dat meegenomen kan worden in onze 
strategische personeelsplanning: 

 Wat voor mensen hebben we nodig? 

 Wie hebben we nu in huis? 

 
 Persona’s kunnen inzicht geven voor 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van HR-portals 
en -tools, manieren (en budget) van reizen, 
het gezondheidsbeleid, 
leiderschapsontwikkeling, duurzame 
inzetbaarheid en EMvW. 
 

 Persona’s kunnen geraadpleegd worden ter 
voorbereiding op veranderingstrajecten 
door inzicht te geven in de manier waarop je 
mensen wilt betrekken.  
 

Persona 

X-Werken 
(gedrag) 

Arbeids 
voorwaar

den 

Locatie 

Fysieke 
werkom 
geving 

Virtuele 
werk 

omgeving 

Infra 
Services 

Mobiliteit 

Communi
catie 


