
Groen licht voor E.ON aankoop meerderheid innogy aandelen 

In september 2019 heeft E.ON de goedkeuring van de Europese 

Commissie gekregen voor de overname van innogy-aandelen van 

RWE in het kader van de antitrustwetgeving. Met de overdracht van 

dit aandeel, is een transactie afgesloten waaruit een nieuwe E.ON zal 

ontstaan. Essent wordt daarmee op termijn (verwachting in de loop 

van 2020) onderdeel van E.ON. Het nieuwe E.ON is een 

toonaangevend bedrijf met een duidelijke focus op slimme netten en 

klantoplossingen en dat zich in een ideale positie bevindt om te dienen 

als gangmaker van innovatie en om de energietransitie in Europa te 

stimuleren.  

Benoemingen. 

Suzan Schakenraad is per 1 december 2019 benoemd tot Chief 

Operating Officer (COO) en toegetreden tot het bestuur van Essent. 

Het bestuur van Essent bestaat nu uit CEO Patrick Lammers, CFO 

Martin Muhr en COO Suzan Schakenraad. 

Daarnaast is Patrick Lammers herbenoemd als Chief Executive 

Officer en voorzitter van de raad van bestuur van Essent tot 30 

september 2025. Naast zijn rol als CEO van Essent is hij nu ook 

Senior Vice President Customer Solutions West-Europe bij E.ON. 

Vluchtelingen worden energiemonteurs 

Essent is een samenwerking gestart met Refugee Talent Hub. Deze 

organisatie brengt vluchtelingen en werkgevers bij elkaar. De 

samenwerking duurt in eerste instantie een jaar en moet helpen met 

ons tekort aan goede vakmensen. Vluchtelingen vullen verschillende 

vacatures, zo is het idee. Samen met onze servicepartners zoeken we 

namelijk meer dan 1.000 energiemonteurs die onze huizen en 

gebouwen energiezuiniger kunnen maken. 

Essent helpt woningcorporaties woningen klaar te maken voor de 

toekomst 

Sociale huurwoningen verduurzamen is een complexe opgave. 

Daarom hebben Essent en zijn lokale dochterbedrijven de handen 

ineengeslagen en ‘Wooneffect’ ontwikkeld. Met Wooneffect helpen 



we woningcorporaties stap voor stap hun woningvoorraad 

verduurzamen. In het Energieakkoord is afgesproken dat huizen van 

woningcorporaties dit jaar gemiddeld energielabel B moeten hebben. 

Doel is dat uiterlijk in 2050 de ruim twee miljoen woningen van 

woningcorporaties CO2-neutraal zijn. Meer informatie: 

www.wooneffect.nl  

Komende 15 jaar Groningse groene stroom 

De komende 15 jaar verduurzaamt Essent zijn stroomaanbod door 

groene stroom uit Groningse windparken te kopen. Daarmee kunnen 

100.000 extra huishoudens stroom gebruiken die duurzaam in 

Nederland opgewekt is. 

Essent neemt Vandebron over 

Essent heeft een belangrijke stap gezet om zijn marktleiderschap op de 

Nederlandse energiemarkt verder te vergroten: duurzame 

energiemaatschappij Vandebron is onderdeel geworden van Essent. 

Vandebron past naadloos in onze strategie om voor iedereen de 

nummer 1 in energie te zijn. Essent speelt een belangrijke rol bij het 

bereiken van de doelen uit het Klimaatakkoord. Met onze 

servicepartners zijn we dagelijks overal in Nederland bij onze klanten 

thuis concrete energiebesparings- en verduurzamingsoplossingen aan 

het installeren. Vandebron als vertrouwde duurzame 

energieleverancier past in onze duurzaamheidsstrategie. 
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