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Onze visie is wereldwijd ongeëvenaarde oplossingen te creë-
ren op het gebied van duurzame energie. Wij willen sterke en 
duurzame groei combineren met een goede winstgevendheid. 
Op die manier realiseren wij waarde voor onze aandeelhouders 
en zorgen wij voor een kader voor voortdurende ontwikkeling 
op de lange termijn.  

Onze managementfilosofie is gebaseerd op succesfactoren 
voor groei door winstgevendheid en verantwoordelijkheid. De 
basisconcepten zijn onder de omschrijving Onze bedrijfsprinci-
pes bij elkaar gebracht. In een succesvol bedrijf is geen ruimte 
voor compromissen over onderwerpen zoals winstgevendheid, 
kwaliteit, duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Het is voor NIBE belangrijk dat iedereen Onze 
Bedrijfsprincipes kent. Dit geldt ongeacht de functie die u bin-
nen de Groep hebt. 

Ik ben er van overtuigd dat Onze Bedrijfsprincipes u de nood-
zakelijke ondersteuning bieden in uw dagelijks werk. Door de 
principes iedere dag weer praktisch toe te passen, kunnen wij 
het kader creëren om duurzame waarde binnen NIBE te rea-
liseren.

Markaryd, november 2014  

Onze bedrijfsprincipes
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Duurzaam creëren van waarde

Onze Werkmethoden

Gerteric Lindquist 

President en CEO

Bij alle processen van NIBE staan Onze Bedrijfsprincipes en Onze Waarden centraal. 
Samen 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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Bedrijfsconcept
Verantwoorde groei en de nadruk op 

internationalisering.
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Visie
Onze visie is wereldwijd ongeëvenaarde 

oplossingen creëren op het gebied van 

duurzame energie.
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Bedrijfsidee
Ons bedrijfsidee is de markt innovatieve en ener-

giezuinige producten en systeemoplossingen van 

hoge kwaliteit aan te bieden via de drie verschil-

lende business areas. 

De basis hiervoor wordt gevormd door de brede 

expertise van de NIBE Groep op het gebied van 

productontwikkeling, productie en marketing.
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Doelstellingen
Ons hoofddoel is om sterke en duurzame groei te com-

bineren met goede winstgevendheid en waardegroei 

voor de aandeelhouders te realiseren. 

Wij moeten bovendien een interessante en stimuleren-

de werkplek voor de medewerkers bieden en tevreden 

en terugkerende klanten hebben. Onze processen moe-

ten worden gekenmerkt door transparantie en verant-

woordelijkheid.
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De Groep heeft vier 
economische doelstellingen:

• De groei moet gemiddeld 20 procent per jaar zijn, waar-
van de helft organische groei betreft en de andere helft 
overnames.

• De bedrijfswinst voor de betreffende business areas 
moet gedurende een hele bedrijfscyclus minimaal 10% 
van de omzet bedragen.

• Het rendement op eigen vermogen moet gedurende een 
hele bedrijfscyclus minimaal 20% bedragen.

• De verhouding eigen vermogen in de Groep moet mini-
maal 30% zijn.

Groei 

Bedrijfswinst 

Rendement op 
eigen vermogen 

Verhouding eigen 
vermogen 

20% 10%

20% 30%
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Onze succesfactoren
Onze managementfilosofie is gebaseerd op acht 

basisideeën die de basis vormen voor voortduren-

de expansie door winstgevendheid. Het is extreem 

belangrijk dat nieuw personeel of een overgeno-

men bedrijf bekend is met onze managementfilo-

sofie om de bedrijfsgedachte en -cultuur binnen 

NIBE te begrijpen.
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Sterke winstgevendheid

§ is de belangrijkste basisvoorwaarde voor succes op de 
lange termijn en voortdurende groei 

§ is altijd traditie geweest bij NIBE en zal dat ook blijven

§ zorgt voor vrijheid en onafhankelijkheid

§ zorgt voor tevredenheid van en zekerheid voor de me-
dewerkers en trekt nieuwe, ambitieuze medewerkers 
aan

§ veronderstelt een efficiënt gebruik van energie en 
materialen en een uitgebreide aanpak van aspecten 
op milieu- en sociaal gebied.

1
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Hoge productiviteit

§ is cruciaal voor een goede concurrentiepositie

§	de productiefilosofie is gebaseerd op het feit dat 
alles kan worden verbeterd en dat wat niet kan 
worden gemeten, niet kan worden verbeterd

§ een variabel salarissysteem op basis van tijdme-
ting zorgt voor een goede productiviteit, een op-
timale benutting van de werktijd en een eerlijke 
beloning

§ tijdmeting zorgt bovendien voor de juiste voor-
waarden voor correcte berekeningen, gezonde 
investeringsdocumentatie en de mogelijkheid van 
follow-up. 
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Proactieve productontwikkeling

§ is een voorwaarde voor voortdurende, goede organi-
sche groei en het openbreken van nieuwe markten 

§ zet klanteisen snel om in de beste oplossingen voor 
de betreffende marktsituatie

§ biedt voorwaarden voor goede productieve be-
drijfshuishouding 

§ de nadruk moet op energiezuinige en milieuvrien-
delijke producten liggen die een bijdrage leveren 
aan vermindering van de invloed op het klimaat en 
duurzame ontwikkeling.
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Kwaliteit in alle opzichten  
– de klant centraal

§ onze klanten moeten altijd alle vertrouwen in ons bedrijf, 
onze producten en onze medewerkers hebben

§ wij moeten een betrouwbare en constructieve partner zijn

§ wij moeten pioniers zijn wat betreft kwaliteitskwesties

§ wij moeten in al onze productiefaciliteiten gecertificeerde 
managementsystemen op het gebied van kwaliteit en milieu 
hebben

§ wij moeten altijd beschikbaar zijn en een professionele 
houding hebben

§ onze milieuvriendelijke producten moeten onze klanten 
helpen de kosten en de invloed op het milieu te verminderen

§ onze successen moeten ook onze klanten ten goede komen 
door producten die waar voor hun geld bieden

§ een klant van NIBE moet altijd tevreden zijn.

4
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Marktgerichte groei

§ voortdurende expansie is een absolute voorwaarde 
voor de bedrijfsontwikkeling 

§ de combinatie van goede organische groei en af-
gewogen groei door overnames is de beste manier 
om de vitaliteit van de organisatie te behouden

§ het openbreken van nieuwe markten moet goed 
worden voorbereid en consistent worden uitge-
voerd.

5



27

Nadruk op drie kernprocessen

§  zorgt zowel intern als extern voor duidelijkheid

§  spreidt het risico en zorgt voor beperkte bloot-
stelling aan risico's

§  de concentratie betekent dat kennis voortdurend 
verbetert, wat op zijn beurt analytisch voordeel 
oplevert bij met name overnames

§  er zijn internationaal gezien grote mogelijkheden 
voor groei voor alle drie de business areas van 
NIBE.
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Toegewijde medewerkers

§ eenvoudige organisatievormen en operationele leiding 
zorgen voor commitment

§ gemeenschappelijke waarden en een duidelijke Ge-
dragscode sturen ons in ons dagelijks werk

§ hoge eisen aan eerlijkheid en directe communicatie 
zorgen voor duidelijkheid

§ managers moeten het goede voorbeeld geven

§ alle medewerkers moeten de kans hebben om zich te 
ontwikkelen

§ eigen initiatief in combinatie met bescheidenheid 
en gezond verstand zijn de ideale voorwaarden voor 
tevredenheid bij NIBE. 
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De lange termijn

§ verantwoordelijkheid, duurzaamheid en continuïteit 
zijn op de lange termijn bepalend

§ reorganisaties worden pas doorgevoerd na uitge-
breide tests

§ ons voortdurende streven naar langetermijnrela-
ties, zowel intern als extern, zorgt voor duurzame 
activiteiten op de lange termijn

§ continuïteit in de eigendomssituatie stelt ons in 
staat om ons volledig te richten op de processen en 
garandeert onafhankelijkheid.
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Onze verantwoordelijkheid
De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering en fol-

low-up van Onze Bedrijfsprincipes ligt bij de president 

en CEO van de Groep die de praktische, dagelijkse werk-

zaamheden naar iedere afzonderlijke rechtspersoon bin-

nen de Groep delegeert.

Alle managers moeten in hun handelen als voorbeeld die-

nen voor de toepassing van de principes.
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Meer informatie
Als u binnen de Groep werkt, kunt u Onze Bedrijfsprin-

cipes, Onze Waarden, beleid, richtlijnen en checklists op 

het intranet van de Groep vinden, one.nibe.net. Onze Be-

drijfsprincipes is in een groot aantal verschillende talen 

beschikbaar. Het jaarverslag en duurzaamheidsrapport 

van NIBE geven informatie over de manier waarop wij 

Onze Bedrijfsprincipes 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.
Intern: one.nibe.net

Extern: www.nibe.com
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NIBE Industrier AB (publ) 
Box 14  ·  285 21  MARKARYD

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


