
EEN DRONEVLUCHT NAAR KOPENHAGEN, ROBOTHOND SPOT VOOR INSPECTIES EN EEN ‘SMART BRIDGE’ 

DIE ZELF ZIJN RESTLEVENSDUUR VOORSPELT. ENKELE INNOVATIES VAN INGENIEURS- EN ADVIESBUREAU 

ANTEA GROUP, DAT VOLLE KRACHT VOORUIT GAAT OM ONZE WERELD MOOIER, DUURZAMER EN VEILIGER 

TE MAKEN. “WE WILLEN HET INGENIEURSBUREAU VAN DE TOEKOMST ZIJN.”

Anders denken
Volgens dit strategieplan investeert Antea Group fors in zowel 
innovaties als duurzaamheid die impact maken voor toekomstige 
generaties. Ook behelst dit plan met vier hoofddoelen een betere 
zichtbaarheid van Antea Group in maatschappelijke projecten. “Wij 
voelen ons sterk betrokken bij het verbeteren van de wereld om ons
heen. We willen substantieel bijdragen aan een duurzame inrichting 
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De wereld verandert steeds sneller. We staan voor gigantische 
maatschappelijke uitdagingen. Met name voor de energietransitie, 
het klimaat, de vervangingsopgave en de mobiliteit moet ons 
land grote stappen maken. Tanja Lendzion, CEO Antea Group 
Nederland: “Dit in combinatie met snelle technologische ontwik-
kelingen en schaarste op de arbeidsmarkt zette ons aan tot anders 
denken. Zo ontstond ons 1001-dagenplan.” 

ANTEA GROUP | Tanja Lendzion

Innovaties 
          die onze wereld 
    mooier maken

1514



Volledig georganiseerde vakanties, kam-
peerreizen, uitjes in eigen land … ANWB Rei-
zen biedt een volledig, duurzaam aanbod 
voor de reiziger en actuele, gedetailleerde 
informatie voor mensen die leuke dingen 
buiten de deur willen doen. 

Duurzaam
ANWB heeft een ‘triple zero’-ambitie: 
nul files, nul verkeersdoden en nul CO2. Als 
medewerkers duurzamer reizen naar het 
werk, ontvangen ze een hogere vergoeding. 
Iedereen heeft een mobiliteitskaart voor het 
ov of de ov-fiets. Elke dag kun je kiezen hoe 
je naar je werk reist. Of je werkt vanuit huis, 
want flexibel werken en flexibel reizen gaan 
hand in hand bij ANWB. 

Sommige medewerkers zitten zelfs op grote 
afstand, zoals Mitzi Loos, die in Valencia 
woont: “Omdat we toch allemaal vanuit 
huis werkten vanwege corona, had ik de 
droom om in Spanje te gaan wonen. En 
die droom heb ik, mede door de ANWB, 
kunnen waarmaken.” 

Eindresultaat telt
“Wij geloven dat het uiteindelijk om het 
resultaat gaat”, zegt Marjon Kaper, binnen de 
ANWB-directie verantwoordelijk voor ANWB 
Reizen. “Iedereen heeft allerlei verantwoor-
delijkheden, waarvan werk lang niet de 
belangrijkste is. Vertrouwen dat iemand zijn 
werk goed doet, is voor mij de basis. En waar, 
wanneer en hoe je dat doet, is jouw zaak. Dit 

‘ Er zijn veel mogelijkheden bij 
ANWB Reizen; als je die weet te 
benutten, kun je ver komen’

was overigens ook vóór corona al onze visie.”
Persoonlijke ontwikkeling en plezier in het 
werk worden enorm belangrijk gevonden. 
“Er zijn veel mogelijkheden bij ANWB 
Reizen, en als je die weet te benutten, kun 
je ver komen”, zegt Alex Noordegraaf, 
Product Owner bij ANWB Eropuit en drie 
jaar geleden als stagiair binnengekomen. 
“Gedurende het jaar heb je gesprekken met 
je leidinggevende, en dan geef je aan waarin 
je wilt doorgroeien. Zo heb je als organisatie 
ook gauw door wat mensen willen. Dat is 
best uniek.” 

Diversiteit en inclusie
Er is altijd plaats voor stagiairs en afstu-
deerders; doorgroeien naar een baan is een 
logische stap. Daarnaast zet de ANWB sterk 
in op diversiteit en inclusie. “We zijn er voor 
alle Nederlanders, ook voor mensen met 
een andere culturele achtergrond of een 
beperking. Diversiteit onder collega’s is heel 
belangrijk als je alle klanten en leden ook 
goed wilt bedienen.”  

ANWB REIZEN IS ONLANGS VERKOZEN TOT

BESTE REISORGANISATIE OM BIJ TE WERKEN. NU WE ER WEER MASSAAL OP UIT TREKKEN, DRAAIT HET 

BEDRIJF WEER OP VOLLE TOEREN. RUIM BAAN DUS VOOR NIEUWE COLLEGA’S, DIE HEEL GOEDE ARBEIDS-

VOORWAARDEN KRIJGEN EN EEN RELAXTE WERKSFEER.

DEEL ONLINE
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Beste werkgever
in de reisbranche

van onze leefomgeving. Door voorop te blijven lopen 
bij veranderingen behoort ons 70-jarige bedrijf tot 
de top van de Nederlandse ingenieurs- en adviesbu-
reaus”, legt de gedreven CEO uit. 
Het ingenieursvak zit de laatste jaren in een stroom-
versnelling. Antea Group werkt nu met 3D-model-
len, data-analyses, algoritmes voor voorspellingen 
en digitale middelen als drones voor herkenning 
van schade en inspecties van bijvoorbeeld bruggen 
en tunnels. Ook zijn adviesfuncties en diensten 
verbreed met onder meer ecologen, archeologen 
en juristen. De 1700 medewerkers, verdeeld 
over zeven locaties, werken gepassioneerd aan 
vernieuwingen. “We zijn onderscheidend als échte 
doeners met ondernemende mensen, gericht op 
maatwerk voor de klant. Door ons 1001-dagenplan 
met versterkte innovatiekracht maken we ons 
klaar voor de uitdagingen van overmorgen.”

Voorbeeldfunctie duurzaamheid
Als adviseur op het gebied van duurzaamheid 
geeft Antea Group ook zelf het goede voorbeeld. 
Lendzion: “We hebben zeven SDG’s omarmd die 
dicht bij onze organisatie en ons werk liggen. Per 
SDG hebben we een team om de betreffende
duurzaamheidsdoelstelling intern aan te jagen.” 

De duurzaamheidsambitie uit zich tevens in de aankoop van 
een vrij toegankelijk bos van negen hectare op landgoed 
Alvershool bij Nuenen. Hier onderzoekt Antea Group duurzaam 
natuurbeheer en het op verantwoorde wijze verbeteren van 
de biodiversiteit. “We werken met beeldherkenning voor dieren
en experimenteren met slimme vleermuizenkasten voor 
dataverzameling. Ook monitoren we de effecten van klimaat-
verandering op het bos”, vertelt Lendzion, jarenlang als project-
leider actief voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe. “Dit bos 
is een unieke plek voor waardevolle kennisverzameling.” 

Dronevlucht naar Denemarken
In juni realiseert Antea Group een dronevlucht van 750 kilome-
ter van het Friese Oranjewoud naar Kopenhagen. Van de voor-
bereidingen wordt veel geleerd. “Denk aan vergunningen per 
land, schakelen tussen netwerken, landingsmogelijkheden en 
veilig vliegen op 100 meter hoogte. Ook moet elke tien kilome-
ter iemand de onbemande drone signaleren”, legt Lendzion 
uit. “We volgen hoe lang de drone in de lucht kan blijven. En we 
onderzoeken de mogelijke toepassingen. De opgedane kennis 
gebruiken we in onze projecten, waaronder schadebeeldher-
kenning met drones bij bruggen en viaducten.”

Robothond Spot en Smart Bridge
Voor inspecties zet Antea Group ook robothond Spot in. Bij-
voorbeeld in de 400 meter lange tunnel voor leidingen en kabels 
onder het Calandkanaal in Rotterdam. In een uur tijd maakt 
Spot met een laserscanner opnamen van de binnenzijde voor 
een actueel 3D-model, dat te vergelijken is met eerdere versies. 
Daarmee is voortdurend de veiligheid van de tunnel vast te 
stellen. “De gegevens zijn direct beschikbaar, terwijl de tijdwinst, 
veiligheid en kwaliteit bij Spot enorm toenemen. Normaal 
zouden twee personen lang bezig zijn met risicovol werk”, vertelt 
Lendzion. “Spot is bij uitstek bruikbaar in moeilijk toegankelijke 
ruimtes en in omgevingen met gevaarlijke stoffen.”

Bij het Smart Bridge-concept, met een top 5-nominatie voor 
de jaarlijkse innovatieprijs, worden tientallen sensoren op een 
viaduct geplaatst. Het effect van het verkeer op de constructie 
is 24/7 in beeld, van belasting tot doorbuiging. “Op basis van 
data voorspelt het viaduct zelf zijn restlevensduur. Opdracht-
gevers kunnen zo veel besparen”, overtuigt de enthousiaste 
CEO over Talking Assets. 
Ook Smart Helmet en de 6D Driving Simulator zijn veelbelo-
vende innovaties. Via een camera in de helm van de inspec-
teur kunnen collega’s of opdrachtgevers op afstand meekijken 
bij werkzaamheden. De 6D Driving Simulator verhoogt de ver-
keersveiligheid. Proefpersonen rijden via een beeldscherm op 
een door Antea Group ingescande weg. Sensoren en software 
registreren hun reacties. De inzichten worden gebruikt voor 
maatregelen tegen onveilige verkeerssituaties. Antea Group 
bewijst dagelijks dat zij snel aan de slag durft te gaan met 
talrijke innovaties. Dat brengt het bedrijf en de maatschappij 
ontzettend veel. “We maken de wereld elke dag een beetje 
beter voor zowel mens als natuur”, concludeert Lendzion.  
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‘ Wij voelen ons verantwoordelijk 
voor een duurzame inrichting van 
onze leefomgeving’
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