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Het voormalige scheepvaartkantoor 
Batavierhuis is sinds een jaar het 
nieuwe hoofdkantoor van Green-
choice. Het bedrijf heeft de Rot-
terdamse locatie – hiervoor nog be-
woond door krakers – gerestaureerd. 
Tijdens een rondleiding wijst Richard 
Klatten naar een groep bellers. “Hier 
zit ik over een tijdje tussen te oefe-
nen.” Iedereen bij Greenchoice, dus 
ook de algemeen directeur, krijgt een 
intensief inwerktraject. Medewerkers 
leren hoe ze klanten bij elk mogelijk 
telefonisch verzoek verder kun-
nen helpen. Dat is direct hét grote 
geheim van het bedrijf, volgens Klat-
ten: “Iedereen is bezig met klanten. 
We hebben geen callcenters, alleen 
eigen mensen die bereikbaar zijn via 
een 010-nummer en alle vragen kun-
nen beantwoorden. Klanten worden 
nooit doorverbonden.” 
Het spreekt de in januari begonnen 
algemeen directeur aan om een 
jong bedrijf naar wasdom te leiden. 
Klatten weet ook wat daarvoor nodig 
is. “Elke onderneming loopt een jaar 
of tien na haar start aan tegen de 
opgave om te professionaliseren. Dat 
heb ik als managing partner van het 
advocatenkantoor Kennedy Van der 
Laan al eerder meegemaakt. Met 
Greenchoice sta ik nu voor dezelf-
de uitdaging. We moeten scherpe 
keuzes in onze strategie maken en 
processen verbeteren.” Klatten erft 
een sterk merk van zijn voorganger, 
oprichter Michiel Rexwinkel. Onder 

incident relatief weinig impact heeft 
gehad op de reputatie. “We hebben 
geen extra opzeggingen gekregen. 
En de loyaliteit van bestaande 
klanten is alleen maar toegenomen. 
We hadden blijkbaar een zo robuuste 
reputatie opgebouwd dat we tegen 
een stootje kunnen.” 
Klatten streeft ernaar om in 2012 
alle processen op orde te brengen 
voor groei in de toekomst. Hij wil 
vaart maken, want er liggen mooie 
zakelijke kansen. “Consumenten 
switchen steeds sneller. En duur-
zaamheid is uitgegroeid tot het num-
mer twee keuzecriterium na prijs.” 
Onder Nederlandse consumenten 
lijkt bovendien voorzichtig sprake 
van een doorbraak van zonne-ener-
gie. Particulieren gaan steeds vaker 
over tot de aanschaf van zonnepa-
nelen, dankzij allerlei collectieve 
inkoopacties. Een ontwikkeling die 
Greenchoice toejuicht. “Onze missie 
is om de wereld energieneutraal te 
maken. Dat betekent dat we gebrui-
kers moeten ondersteunen om zelf 
energie op te wekken. We proberen 
dat zo gemakkelijk mogelijk te ma-
ken voor onze klanten. Dat doen we 
met allerlei acties voor de aanschaf 
van zonnepanelen en windenergie.”
Greenchoice lobbyt in Den Haag om 
ervoor te zorgen dat zonne-energie 
financieel aantrekkelijker wordt, 
vertelt Klatten. “Wij pleiten voor de 
mogelijkheid om volledig te kun-
nen salderen (de eigen opgewekte 
energie voor dezelfde prijs verreke-
nen met geleverde energie, red.). En 
wij zijn een warm voorstander van 
collectieven, waarin verschillende 
partijen, zoals verenigingen van ei-
genaren, samen energie opwekken.” 
Klatten schetst het toekomstbeeld 
van een wijk die collectief investeert 
in windmolens, biogasinstallaties 
en zonnepanelen bij een boer. “Wat 
zou het mooi zijn als de wijkbewo-
ners die stroom kunnen afnemen 
en onderling kunnen salderen. Dat 
behoort tot de mogelijkheden als we 
de belastingwetgeving aanpassen.” 
Klatten verwacht dat, in navolging 
van particulieren, ook steeds meer 
kleine en middelgrote organisaties 
zelf energie willen gaan opwekken. 
Ze willen immers voor klanten een 
zo duurzaam mogelijk imago heb-
ben. “Als je een biologisch restaurant 
hebt, wil je ook schone stroom.” 
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decision makers is Greenchoice (67e) 
opvallend populair voor een jonge 
onderneming. Voor het derde jaar 
op rij staat het bedrijf bij de honderd 
aantrekkelijkste. Klatten denkt dat 
dit komt doordat het bedrijf een van 
de weinige serieuze uitdagers is in 
de energiemarkt en ook nog actief is 
in duurzame energie. “Wij zijn een 
van de weinige energiebedrijven 
met een milieukeurmerk. Dat maakt 
ons aantrekkelijk voor organisaties 
met mvo-ambities, zoals gemeenten. 
Maar onze businesscase gaat om 
meer dan alleen het duurzame. We 
laten ook zien dat duurzaam niet 
duurder hoeft te zijn. En we onder-
scheiden ons met onze persoonlijke 
service. Het bewijs daarvoor is dat 
we in klantenonderzoeken van de 
Consumentenbond en Vereniging 
Eigen Huis als hoogste eindigen.” 
Dat Greenchoice dit jaar een prach-
tige 21e plaats haalt in de reputa-
tieranking van Incompany, komt toch 
wel als een verrassing. Het was de 
vraag of het de goede reputatiescore 
van eerdere jaren kon herhalen, na-
dat de NMa het bedrijf in december 
op de vingers tikte. Door een slecht 
werkend proces bij Greenchoice 
kwamen eindnota’s te laat aan bij 
voormalige klanten. Klatten gelooft 
dat het bedrijf er goed aan heeft 
gedaan om die fout direct helder uit 
te leggen en de problemen die eruit 
voortkwamen op te lossen. Dat heeft 
er volgens hem toe geleid dat het 
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‘Onze reputatie 
kan tegen  
een stootje’
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