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RWE maakt cijfers eerste
halÍaar 2O14 bekend
Het bedrijfsresultaat van RWE in het eerste half aar 2014 heeft een

flinke klap opgelopen. Desondanks blijft de verwachting voor het hele
jaar ongewijzigd.

Bedrijfsresultaat jaar op jaar 4Aa/alager

ln het eerste halíjaar varr 2014 behaalde

RWE een tBlTDAvan €3.426 miljoen

en een bed rijfsresu lta at van € 7.27 1

miljoen. Dat is 327o, respectievel[k 40olo

onder de cijfers van dezelfde periode in

2013. Ocrzaken van dit resultaat waren

zowel incidenteel als strirctureel van

aard" lncidenteel orndat er in 2013 een-

malrge extra inkomsten waren, bijvool'-

beeid de vergoeding van de contractaan-

passingen van eazprom, en r:mdat de

wi nter 20 1 3-2A1 4 uitzonderlijk zacht

was. Structureel orndat afnemers in

toenemende nrate energle-effi ciënt

worden en de duuruanre energieproduc-

tie de resultaten van de conventioneie

productie onder druk zetten.

Nog meer stilgelegde RWE-centrales

RWË Ceneration is van plan om nog

rneer centrales met een tertale capaci-

teit van 1.000 nregawatt (M\À4 stil te

leggen. Dit betekent in het bijzonder

dat 'tr 'l 0 MW van de bruinkoolcentrale

eoldenl:ergwerk in het Duitse Hrirth

in het derde kwarlaal van 20'l 5 uit het

NR.O3
SEPTEMBER 20i 4

net verdwijnen. L,lnit C van de Westfa-

len-centrale in Hamm (285 M\À0 volgt

begin 20"i 6. Verdere n"laatregelen zijn

niet r-ritgesloten.

Aanzienlijke verbetering van de

cash ílow uit bedrijfsactiviteiten
Eén van de belangrijkste doelstellingen

van RWE is een positieve vri.je kasstroon-r

in 201 5, na uitkering van onze dividen-

den. Een positieve vrije kasstroom wil

zeggen dan we niet rneer uitgeven dan

er binnenkoffNt. ln het kader van de hui-

dige c'rj{ers heeft R\ÀlE er alle veffirouwen

in dat het deze doelstelling haalt.

Personeelsbezetting
Helaas mcet RWI het personeels-

bestand verder inkrimpen. Eind juni

2014 bedroeg het aantal nredewerkers

62.693, 5.888 rnedewerkers minder

dan een laar gelectren en 2.203 minden

dan eind 20''l 3. Naar verwachting daalt

het aantal rnedewerkers tot ca. 61.000,

eind 2016. Voor zover l-let hestaande

arbeidsplaatsen betreft, maakt RWE zich

sterk voor recf"rtvaardige oplossingen.

An RWE company



Arjan Blok verlaat Essent
Arjan Blok neemt afscheid van Essent en RWE. Hij stopte op eigen ver-
zoek, en metwedezijdse instemming, als CFO van Essent en lid van de

board van RWE Retail. Op 31 december beëindigt hij een dienstverband
van elf jaar bij Essent en RWE.

Arjan Blok werkte in verschlllende

managementrollen voor hij CFO bij

Essent werd, en later bij RWE Retail.

Hij was ook lid van het team dat

Essent in RWE integreerde na de

overname in 2009. Arjan: 'Na meer

dan tien intensieve, energieke en

boeiende jaren, sla ik een nieuwe

weg in op zoek naar nieuwe uitdagin-

gen. lk ben dankbaar voor alle kansen

en mogelijkheden die ik bij Essent en

RWE heb gekregen. lk heb de contac-

ten rnet collega's altijd erg plezierig

gevonden. lk weet zeker dat R\Ài E en

Essent erin gaan slagen uit te groeien

tot leiders in de energietransitie. lk

blijf een trots lid van de Essent-,/

RWE-familie.'

Martin Muhr benoemd als
CFO Essent

Dr. Muhr treedt per 1 september in dienst bij Essent als Chief Financial

Officer. Hij volgt hiermee Arjan Blok als CFO op.

De andere rol van Arjan Blok, CFO van

RWE Retail, is al eerder (per '1 augus-

tus) door Martin Muhr overgenomen.

Martin Muhr (49) is sinds 1996 bij

RWE werkzaam en heeft een lange

staat van dienst op het gebied van

financiële functies. Hij heeft verschil-

lende leidinggevende functies binnen

het concern vervuld, onder meer bij

RWE Power en RWE Energy. Sinds

januari 2011 geeft de gepromoveerde

econoom leiding aan de concern-con-

trolling van RWE AC en heeft hij in

deze functie aan de veranderingen

binnen het concern in het kader van

het efficiëntieprogramma RWE 2015

in belangrijke mate vorm en inhoud

gegeven.

Maasbree en Baarlo. 147 deelnemers

konden genieten van de gemeente

Peel en Maas. Vooral natuurgebied

Dubbroek (een oude Maasarm) en de

Krayel heide (oorspronkelijk een Maas-

duinengebied) met hun unieke vogel-

soorten zorgden voor een ontdekkings-

reis door dit prachtige natuurgebied.

Fietstocht Maasbree - Midden Limburg

Al om 09.30 uur arriveerden de eerste

deelnemers bij Restau rant Boszicht.

Daarna druppelde de rest binnen,

maar om half elf was vrijwel iedereen

aanwezig.

Henk, Jan en Har hadden gekozen voor

een natuurroute rondom de dorpen
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Adviesaanvraag
samenvoegen
kantoorlocaties
De directie van Essent heeft de COR om advies gevraagd met haar
voornemen om de kantoorlocaties Croningen en Zwolle per 1 januari

2015 samen te voegen op ons kantoor in Zwolle.

De bedoeling is ook dat de kantoorlo-

caties Roermond en Den Bosch vanaf 1

april 2015 één geheel gaan vormen op

ons hoofdkantoor in Den Bosch.

Beiangrr.lke reden voor de samenvoeging

is dat alle kantoren nu onvoldoende

benut worden. Dat heeft ook te maken

met het @nders werken-concept dat

collega's de mogelijkheid biedt flexibel

en buiten kantoor te werken, bíjvoor-

beeld vanuit huis.

Het voorgenomen besluit past ook bin-

nen de bezuinigingen die Essent moet

doorvoeren omdat de bed rijfsresultaten

extra onder druk staan als gevolg van

de marktomstandigheden. Door de

economische crisis loopt de vraag naar

gas en stroom fors terug. Door import

van gesubsidieerde zonne- en wind-

energie uit Duitsland staan Nederlandse

centrales stil. En de hevige concurrentie

op de energiemarkt leidt ook tot lagere

marges.

Behalve het efficiënter benutten van

beschikbare kantoorlocaties en het

besparen van kosten, gelooft de directie

dat als teams meer op dezelfde locatie

werken, ze gemakkelijker en beter kun-

nen samenwerken, ideeën uitwisselen

en van elkaar kunnen leren.

ln de adviesaanvraag vïaagt de directie

de COR ook te beoordelen of een tijdelij-

ke vangnetlocatie voor lokale rneetings

en flexibel werken in Croningen en Roer-

mond noodzakelqk is. ln overleg met de

COR zal daar dan naarworden gekeken.

Nadat de COR een advies uitbrengt,

volgt een besluit waarin het advies wordt

meegenomen. Het tijdspad voor het

definitieve besluit en de samenvoeging

is afhankel'rjk van het nu lopende advies-

traject. i\a het besluit gaat een nieuwe

fase in waarbij alle betrokken medewer-

kers nader geïnformeerd zullen worden

over de vervolgplanning.

Bezoek aan
de Biesbosch en Breda

Voor de jaariijkse dagtocht (1, 2 en 3
juli) was dit jaar gekozen voor de Bies-

bosch en Breda. We waren als organi-

satie zeer verrast met de inschrijving

van ca. 400 personen.

Het programma bestond uit een 2 uur

durende boottocht door de Biesbosch,

met een uitgebreide toelichting. Aan

boord werd ook de lunch verzorgd,

waarna de deelnemers konden plaats-

nemen op de bovendekken om te

genieten van het natuurgebied.

Na de boottocht werden de deelne-

mers nabij het centrum van Breda

afgezet. Voor wie wilde kon hier aan de

hand van een gidsje starten met een

stadswandeling genaamd "de Histo-

rische Kilometer". Ook het diner (live

cooking) als afsluiting bij Van der Valk

Eindhoven was weer een voltreffer.

Regio Brabant

Busreizen 2015
De Brabantse seniorenstichting organi-

seeft voor haar deelnemers voor het eerst

twee verschil lende busreizen:

o Zesdaagse busreis naar Eastbourne in

Engeland met veftrek op 31 mei 20'15.

o Vijfdaagse busreis naarSande in Duits-

land met vertrek op 'l 5 juni 201 5.

Op onze website www.cgeb.nl kunt u een

uitgebreide omschrijving van deze reizen

vinden. Voor nadere informatie kunt u, na

4oktober 2014, contact opnemen met

Maurits van Hooren,

tel. 073-6430551, e-mailadres: mvan-

hooren@online.nl.

Bilja*club Amerpiqué van de
regio Breda
Het biljartseizoen is weer begonnen.

Voor meer informatie neernt u contact

op met Cees van Rijn, 0162-521081.

Activiteitencom missie regio
Breda
Het kaartseizoen in Bergen op Zoom

en Breda is weer van start gegaan. Voor

meer informatie neemt u contact op

met Kees ten Dam, tel. 06-20219'130,

of per e-mail keesdam@gmail.com.

ltë---



Noord

29 SEPTEMBER
Pits en Putt plr"rs BBQ, regio Assen

2 OKTOBER
Eendaagse reis naar Bad Rothenfelde,

Duitsland, regio Twente - senioren

3 OKTOBER:
Tennis- en Jeu de Boulesavond, regio

Twente

3 OKTOBER:
Bowlen, regio Assen

8 OKTOBER:
Reisje Enkhuizen, Medernblik en Hoorn,

regio Westergo

8 OKTOBER:
Lezing door notaris, regio Croningen

9 OKTOBER:
Kaart- en sjoelmiddag, regio Winschoten

11 OKTOBER:
Rer.lnie, regio Zwolle

16 OKTOBER:
Excursie Helmantel, regio ECD

21 OKTOBER:
Rer"inie, regio Hoogeveen

23 OKTOBER:
Rerinie, jaarlijkse Essentdag Senioren,

Enschede

23 OKTOBER:
Rerlnie, jaarlijkse Essentdag Senioren,

Hengelo

29 OKTOBER:
Schouwburg De Harmonie, Cerard Cox

en Jske Bruijs, regio Frigem

31 OKTOBER:
Biijarten, regio Assen

4 NOVEMBER:
Musical .lersey Boys, regio Zwolle

7 NOVEMBER:
Dagreis, regio Assen

13 NOVEMBER:
Kaart- en sjoelmiddag, region Winschoten

29 NOVEMBER:
5i nt l.'l icolaasmorgen, regio Twente

6 DECEMBER:
Bezoek Kerstmarkt Bremen, regio

Zwolle

SPEL

8 EN 15 OKTOBER
ESSENT ReLlnie in ïheater a/h Vrijthof in

Maastricht (B okt.) en de Oranjerie in Roer-

mond (1 5 okt.)

XX NOVEMBER
l-ierfstwandeling Zuid

9-10-11 DECEMBER
Kienavonden

Cepensioneerd per
Dam - Kraak, ML van

Kouvelt, [-LM

Arends, JC

Datema, J

Vossen, PJI-l

Raaijmakers, LA

Anink, CAM

Weggen, JH

Peters, JWGM

Barten, HJ

1-7-2014:
Walern

Overleden in2O14:
J. van der Ven

J.A. van Duijnhoven

F. Vermeltfoort

T. Vijfeijken

M. Vossen

E. Kollen - Carnstra

J.H. Huinen

K. Roohe

W. Boorsrna

Leeuwarden

Onme!

Beek en Dank

{-lelmond

l-lelmond

Meppel

Maastricht

Tilburg

GroninEen

H a rd i nxve I d -G i esse n d a m

Geldrop

De Wijk

Montfan

Best

Oprneer

Raarnsdonk

Oss

Maasbrscht
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