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Samen met Onze Bedrijfsprincipes en Onze Waarden 

vormen ze de basis voor onze processen. Onze Werk-

methoden beschrijft hoe wij onze middelen omzetten in 

resultaten. Wij begeleiden u in uw dagelijks werk. 

Een verantwoordelijke houding ten opzichte van uw ei-

gen werk is belangrijk voor iedere medewerker binnen 

de Groep. Ongeacht waar ter wereld u werkt, u moet de 

richtlijnen in het boek volgen. Door de richtlijnen te vol-

gen, realiseren wij de voorwaarden voor een goed werk-

milieu waarin iedereen tevreden is en zich kan ontwikke-

len, terwijl tegelijkertijd goodwill voor het bedrijf wordt 

gerealiseerd.

Markaryd, november 2014 Bij alle processen van NIBE staan Onze Bedrijfsprincipes en Onze Waarden centraal. Sa-
men vormen ze het kader voor onze processen. In Onze Werkmethoden wordt meer in detail 
ingegaan op welke manier de processen binnen NIBE moeten worden verricht wat betreft 
geldend(e) wet- en regelgeving, principes, waarden en beleid.
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Samen creëren wij wereldwijd ongeëvenaarde oplossingen 
op het gebied van duurzame energie.

Dankzij de hoge kwaliteit, de lange levensduur en de lage 
milieu-invloed van onze producten leveren wij een bijdrage 
aan een duurzame wereld. 

Wij leveren ook een bijdrage aan een vermindering van het 
gebruik van hulpbronnen, omdat veel van onze producten 
kunnen worden gerecycled.

Klantwaarde creëren die geen afbreuk doet aan de duur-
zaamheid, vergroot de inkomsten van het bedrijf, wat op 
zijn beurt de zekerheid voor alle medewerkers verbetert.

Onze visie
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“Geld verdienen om in 

de toekomst te kunnen 

investeren en een 

bijdrage aan een betere 

wereld te leveren.”
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Onze Werkmethoden
In theorie beschikt ieder bedrijf over onroerend 
goed, kapitaal, werknemers, materialen en machines. 
Wat bedrijven onderscheidt, is de manier waarop zij 
deze middelen praktisch gebruiken.

Zo doen wij het: 
Efficiënte werkstromen, goed ontwikkelde samen-
werking, grote mate van efficiëntie, best practice en 
standaardisatie.

Onze resultaten:
Groei, winstgevendheid en concurrentiepositie als-
ook tevreden klanten en medewerkers.
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Management
Een manager helpt anderen om te ontwikkelen en hun werk zo 
goed mogelijk te kunnen doen. Managers creëren vertrouwen 
door als voorbeeld te dienen in wat zij zeggen, wat zij doen en 
hoe zij het doen. 

Medewerkers
Een medewerker dient actief te zijn en deel te nemen aan alle 
werkgerelateerde processen. Brede focus en de wil om te ver-
beteren en van elkaar te leren zijn onderdeel van het taken-
pakket.

Onze medewerkers

Onze werkstroom

Onze samenwerking

Onze efficiëntie

Onze praktijk

Onze standaarden

Onze Werkmethoden
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Effectief werken vormt de basis voor functionerende         
processen en biedt voorwaarden voor hoge productiviteit.

Realisatie hiervan vraagt om

§ Verantwoordelijkheid voor en begrip van de werktaken.

§ Korte doorlooptijden voor alles.

§ Onderhoud van werkuitrusting.

§ Dat alle technische uitrusting werkt en wordt   
ondersteund.

§ Tijdige levering.

§ Veilige werkprocedures en werkplekken. 

1 Onze werkstroom



14 15

Heldere werkstromen zorgen voor 
stabiele en snelle leveringen

Dit is wat wij doen:

§ Wij doen alleen die dingen die waardevol zijn voor het bedrijf.

§ Visualiseren van doorlooptijden wat helderheid geeft voor u en anderen.

§ Wij gaan zuinig om met hulpbronnen en doen alleen wat moet worden 
gedaan.

§ Wij kopen alleen in wat nodig is, grote voorraden betekenen extra kosten.

§ Een fout in de stroom wordt gedocumenteerd, geanalyseerd, opgelost en 
verbeterd.

§ Stop bij een fout en herstel deze. Dit loont op de lange termijn.

Voor de manager

§ Loop rond en kijk, wees aanwezig. Vergaar kennis over de eigen afdeling.

1 Onze werkstroom
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2 Onze samenwerking

NIBE is een Groep die uit allerlei verschillende bedrijven en           
culturen bestaat. Samenwerking is het meest efficiënte pad naar 
succes en het realiseren van goede bedrijfsresultaten. 

§ Samenwerking leidt tot commitment, begrip en respect.

§ Samenwerking zorgt voor de voorwaarden voor flexibiliteit.

§ Samenwerking biedt ons de mogelijkheid om ervaringen te 
delen en begrip te kweken.

§ Samenwerking is de sleutel tot goede werkomstandigheden.

§ Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor efficiëntie.
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Dit is wat wij doen:

§ Wij doen wat wij beloven en zijn tijdsbewust.

§ Wij communiceren, luisteren en houden ons aan de feiten.

§ Wij leren van elkaar waardoor de processen verder ontwikkelen.

§ Wij hebben een actieve dialoog met leveranciers en stellen eisen aan hen.

§ Wij hebben een hoge bedrijfsethiek en nemen geen steekpenningen aan.

§ Wij moeten er allemaal voor zorgen dat onze gezondheid goed is en dat 
wij genieten van wat wij doen.

§ Wij komen met suggesties als de samenwerking niet soepel verloopt.

Voor de manager

§ Wees belangstellend en stel vragen om een betere manager te worden.

Goede medewerkers streven voortdurend naar 
verbetering van de werkzaamheden

2 Onze samenwerking
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3 Onze efficiëntie

Om onze concurrentiepositie te handhaven en verbeteren, 
moeten wij zo efficiënt mogelijk zijn. Wij moeten altijd nagaan 
of dit de meest efficiënte manier is om iets te doen.

§ Plan uw tijd.

§ Structureer de dag.

§ Geef de juiste dingen prioriteit.

§ Stel langetermijndoelen en maak een tijdschema.

§ Ga grondig te werk.

§ Iets dat niet efficiënt verloopt, wordt gedocumenteerd, 
geanalyseerd, opgelost en verbeterd.
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Niet altijd sneller, maar slimmer

Dit is wat wij doen:

§ Wij plannen onze tijd.

§ Wij creëren en volgen procedures.

§ Wij geven de juiste dingen prioriteit.

§ Wij zijn flexibel en kunnen dingen snel aanpassen.

§ Wij denken aan veiligheid en dragen zorg voor elkaars welbevinden.

§ Wij willen geen fouten maken en systemen hebben die de kwaliteit 
garanderen.

§ Wij komen met suggesties als de efficiëntie gebreken vertoont.

Voor de manager

§ Personeel met brede kennis vergroot de betrokkenheid van het individu 
bij het werk en vergroot onze mogelijkheden om aan de wensen van 
onze klanten te voldoen.

3 Onze efficiëntie
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4 Onze praktijk

Iedereen moet erop toezien dat de werkplek schoon, 
efficiënt en veilig is. Orde op zaken geeft rust en bete-
kent dat fouten kunnen worden voorkomen.

Denk aan het volgende

§ Sorteer en recycle alles dat niet langer nodig is.

§ Organiseer de werkplek zo dat deze eenvoudig te 
gebruiken is.

§ Maak regelmatig schoon.

§ Stel procedures op en maak deze zichtbaar.

§ Documenteer en follow-up.
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Het resultaat is de drijvende kracht achter 
ons dagelijks werk

Dit is wat wij doen:

§ Wij moeten betrouwbaar, creatief en helder zijn en dingen eenvoudig 
maken.

§ Wij respecteren de taken van elkaar, wat ons collectieve kracht geeft.

§ Wij stellen prioriteiten en vragen waar nodig om hulp.

§ Wij denken na en leren om te verbeteren.

§ Wij hebben een allesomvattende aanpak om onnodig werk te voorko-
men.

§ Wij komen met suggesties als de praktijk gebreken vertoont.

Voor de manager

§ Zorg ervoor dat praktijk en houding op het juiste niveau zijn. Volg op! 
Pas gedocumenteerd beleid actief toe.

4 Onze praktijk
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5 Onze standaarden

Standaardisatie zorgt voor de voorwaarden om de taken te ont-
wikkelen. Een gestandaardiseerde werkmethode vereenvoudigt 
bovendien verbeteringen en creatieve oplossingen.

Denk eraan

§ Documenteer werkprocessen.

§ De processen creëren de voorwaarden voor samenwerking.

§ Maak problemen zichtbaar om ze te verbeteren.

§ Volg processen regelmatig op.

§ Eén persoon die de regels aan zijn laars lapt, kan grote 
problemen veroorzaken.
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Wij maken het elkaar gemakkelijker door 
processen systematisch aan te pakken

Dit is wat wij doen:

§ Wij hebben systemen voor eenvoudigere en veiligere procedures.

§ Wij hebben systemen voor terugkerende taken.

§ Onze systemen helpen ons beter te worden en ons te ontwikkelen.

§ Wij hebben systemen om de werkprocessen te laten zien.

§ Wij komen met suggesties voor verbeteringen als de systemen 
gebreken vertonen. 

Voor de manager

§ Beschouw standaardisatie als een kans voor de medewerkers om 
efficiënte werkmethoden te creëren en een hoge mate van commit-
ment, initiatieven en klantfocus te realiseren.

5 Onze standaarden
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Uw verantwoordelijkheid
De werkzaamheden in de Groep zijn gebaseerd op ver-
antwoordelijkheid, transparantie, ethisch gedrag, respect 
voor de belangen van onze belanghebbenden en voor de 
toepasselijke wet- en regelgeving.

Van u wordt verwacht dat u voldoet aan de richtlijnen uit 
Onze Werkmethoden. 

Het is verder ieders verantwoordelijkheid om elkaar te hel-
pen Onze Werkmethoden te volgen.

Kijk voor meer informatie op het intranet van de Groep, 
one.nibe.net. De informatie is ook beschikbaar op het in-
tranet van uw eigen bedrijf.
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Meer informatie
Als u binnen de Groep werkt, kunt u Onze Bedrijfsprincipes, 
Onze Waarden, Onze Werkmethoden, beleid, richtlijnen en 
checklists op het intranet van de Groep vinden, one.nibe.
net. Onze Methoden zijn in een groot aantal verschillende 
talen beschikbaar. Het jaarverslag en duurzaamheidsrap-
port van NIBE geven informatie over de manier waarop wij 
Onze Methoden in ons werk realiseren.

Externe belanghebbenden worden doorverwezen naar 
www.nibe.com waar zij Onze Bedrijfsprincipes, Onze Waar-
den, Gedragscode, relevant beleid, jaarverslag en duur-
zaamheidsrapport kunnen inzien.

Neem voor meer informatie en hulp contact op met het 
duurzaamheidsteam van de Groep.

Intern: one.nibe.net

Extern: www.nibe.com



NIBE Industrier AB (publ) 
Box 14  ·  285 21  MARKARYD

Tel.: +46 433–73 000  ·  www.nibe.com  
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