
HANDBOEK 
SUPPLY 
CHAIN
Catchball:  
verbeteren is  
onze sport



Changing the game 
of organizing performance

“ Hoe gaan wij 

Nederland 

verduurzamen?”

Een vraag waar heel Nederland zich mee bezig houdt en waar 
iedereen belang bij heeft. Deze vraag hebben wij onszelf op  
een dag ook gesteld. Hoe kunnen wij ons steentje bijdragen  
aan een duurzaam Nederland? Kunnen wij dit als bedrijf alleen?  
Of moeten wij hulp zoeken? Dat laatste is 11 jaar geleden 
gebeurd. Wij hebben de samenwerking gezocht met bedrijven 
die ieder hun eigen kennis en expertise hebben met daarin 
aantoonbare ervaring. Door het juist bundelen van deze 
kennis en expertise kunnen wij met ons team de vraagstukken 
beantwoorden. 

Kenmerkend voor onze samenwerking zijn:
• Uniek team
• Innovatief
• Voorsprong
• Duurzaam
• Efficiënt

Met dit handboek geven wij u graag een kijkje in ons Supply Chain 
Traject. Dus geen geheimen, maar openheid en transparantie. 
Want volgens ons is samenwerken de sleutel tot succes. 

Doe er uw voordeel mee!

• Kostenreductie
• Transparant
• Afspraak is afspraak
• Plezier
• Catchball: verbeteren is onze sport

H
an

db
oe

k 
Su

pp
ly

 C
ha

in
 C

at
ch

ba
ll:

 v
er

be
te

re
n 

is
 o

nz
e 

sp
or

t



3

LEESWIJZER
De missie

Uitgangspunten partnerschap
• Heldere grenzen van partnerschap: ons gezamenlijk domein
• Partners zijn bekend
• Hoe gaan wij met elkaar om
• In- en uitstappen

De strategische doelen

De organisatie
• Platform organisatie
• Rollen 
• Hoe houden wij elkaar op de hoogte?

Het monitoren
• Wat monitoren wij?
• Hoe monitoren wij?

Het team
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DE 
MISSIE De missie van Supply Chain Energieteam

Energieteam is een keten van 

intensief samenwerkende 

partners die samen werken 

aan een collectief gedragen 

gemeenschappelijk doel. Dat 

doel is verwoord in  

de gezamenlijke missie.

“Samen maken wij van 

uw huis een duurzaam 

thuis, met innovatieve en 

betaalbare oplossingen 

voor nu én later.”



UITGANGSPUNTEN 
PARTNERSCHAP
Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het Energieteam.

Energieteam is in juridische zin geen 
bedrijf. Het is wel een samen werkings-
vorm gericht op korte- en lange termijn 
successen van alle partners. Wij zijn 
verschillende bedrijven die intensief 
samenwerken voor één type werk en 
één type opdrachtgever. Als team willen 
wij bij de besten van Nederland horen. 
Voor bewoners, voor opdrachtgevers 
en voor de medewerkers van onze 
bedrijven. Wij kunnen het beste 
team zijn, doordat wij als bedrijven 
samen een Energieteam ‘manier van 
samenwerken’ hebben ontwikkeld, 
die wij steeds verder perfectioneren. 
Een gezamenlijk Energieteam project 
heeft prioriteit ten opzichte van andere 
projecten, bij alle partners.

Doen wij alle werken met het volledige 

team?

•   Wij streven er naar om met ons volle-
dige team de projecten uit te voeren.

•  Dit maken wij aantrekkelijk, omdat wij 
opdrachtgevers perfect ontzorgen en 
wij voor u het beste voorstel hebben.

•   Wij proberen maximaal eigenwijs te  
zijn in het vasthouden van ons  
volledige team in de tenderfase

•  Maar wij zeggen geen ‘nee’ tegen 
werken waar een opdrachtgever 
specifieke partijen voorschrijft.

Heldere grenzen van partner schap: ons gezamenlijk domein
Het Energieteam werkt aan project matige verduurzaming van woningen voor 
(sociale) verhuurders, beleggers en vastgoed eigenaren. Als het over dit domein 
gaat zijn er twee belangrijke vragen:

•  Wij stellen dan wel randvoor waarden 
voor externe partijen, zodat het werk 
voldoende soepel kan verlopen, ook 
met externe partijen.

Doen partners ook verduur zamings

projecten met andere partijen? 

•   Ja, het is bespreekbaar als 
Energieteam partners met andere 
partijen woningen verduurzamen.

•   Maar projecten van het Energieteam 
hebben qua aandacht en bemanning 
bij alle partners prioriteit.H

an
db

oe
k 

Su
pp

ly
 C

ha
in

 C
at

ch
ba

ll:
 v

er
be

te
re

n 
is

 o
nz

e 
sp

or
t



7

Partners zijn betekent 
Wij brengen in:

•   Het Energieteam heeft prioriteit 
voor alle verduurzamings-
projecten die wij doen.

•   Wij investeren allemaal, iedere 
week, in continu leren en 
verbeteren.

•  Wij zijn allemaal eigenaar van het 
gezamenlijke projectresultaat, 
niet alleen van onze eigen 
discipline. Wij houden elkaar 
dus op een positieve manier 
onderling scherp op onze 
inbreng.

Wij profiteren door:

•  Een groeiende, substantiële 
doorlopende werkstroom.

•  Het sturen op hoger rendement 
dan andere verduurzamings-
projecten.

•  Aantrekkelijk werkgeverschap: 
dus veel werkplezier.

•  Betrouwbare samenwerking: de 
Supply Chain heeft prioriteit bij 
alle partners.

Hoe gaan wij met elkaar om
• Wij zijn samen de baas.
• Een afspraak kom je na.
•  Wij zijn transparant naar elkaar toe.
•  Wij bereiden ons goed voor en 

denken vooruit.

Uitstappen werkt als volgt:

•  Uitstappen op eigen keuze  
kan altijd.

•  Lopende commitments kom je 
vanzelfsprekend nog na.

•  Op initiatief van de andere 
partners: als de afgesproken 
ontwikkeldoelstellingen of 
de performance structureel 
niet ingevuld wordt, kan het 
strategisch team besluiten om 
de samenwerking met één van 
de partners te beëindigen.

In- en uitstappen
Instappen werkt als volgt:

•  Op voordracht van één van de 
partners.

•  Op aanvullend werkterrein/geografie/
capaciteit/specialisme.

•  Het nieuwe teamlid maakt realisatie 
van onze grote doelen sterker.

•  Er is een unaniem besluit van het 
strategisch team.



DE 
STRATEGISCHE
DOELEN 
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1.  Wij werken duidelijk, respectvol en transparant samen.

2.   Wij kunnen meer dan anderen.

3.   Een wachtrij voor de deur (medewerkers).

4.   Een duidelijke uniforme werkwijze op álle onderdelen.

5.   Het beste rendement voor alle stakeholders.

6.   Steeds dichter bij de perfect doorlopende werkstroom.

7.   Rust en zekerheid voor al onze opdrachtgevers.

8.   Deskundig sparring partner in Asset en Property Management.

9.    Persoonlijke, duidelijke en betrouwbare  

bewonerscommunicatie op maat.



Platform organisatie
Strategisch team

Het strategisch team bestaat uit de 
directie van alle partnerbedrijven. Ze 
zijn verantwoordelijk voor:
• Bepalen strategische doelstellingen 
• Meebepalen tactische doelstellingen
• Faciliteren tactisch team

Tactisch team

Het tactisch team bestaat uit project 
overstijgende verbeteraars. Van alle 
partnerbedrijven minimaal één mede-
werker. Ze zijn verantwoordelijk voor:
•  Selecteren concrete verbeteracties 

1 keer per 6 weken (i.s.m. het 
strategisch team).

 >  Verbeteringen die strategische 
doelen verder brengen. 

 >  Verbeteringen die terugkerende 
problemen in projecten oplossen.

•  Uitwerken en opleveren verbeteringen 
volgens een vaste verbetermethodiek.

•  Betrokkenheid creëren bij relevante 
collega’s die niet in het tactisch team 
zitten. 

Projectteams

Het projectteam bestaat uit project -
leiders, uitvoerders en vaklieden.  
Ze zijn verantwoordelijk voor:
•  Op het project steeds weer concrete 

verbeteringen doorvoeren m.b.v. 
standaard werkwijze: gezamenlijk 
plannen, dagstart en tussentijdse 
evaluatie.

•  Verbeterpunten die op het werk niet 
getackeld kunnen worden ‘inwerpen’ 
richting het tactisch team.

Maandafstemming projecten 

In de maandafstemming stemmen 
projectleiders (van alle partners één) de 
volgende zaken af:
•  Inhoudelijke afstemming over lopende 

werken en aankomende werken:
 > Voor welke werken wordt een   
 voorstel gemaak?
 > Welke werken komen in voorbereiding? 
 >  Welke werken komen in uitvoering?
 > Waar is bijsturing nodig?
•  Afgeronde werken evalueren: hoe is de 

performance geweest? 
> Klant-perspectief 
> Medewerkers (werk plezier) 
> Rendement

DE ORGANISATIE
Verbeteren zien wij als sport. Wij werken met drie platforms waarbij iedereen zijn eigen 

verantwoordelijkheid heeft. Tussen de platforms wordt intensief Catchball gespeeld.
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Rollen
Wij kennen binnen het Energieteam 
twee rollen:

Partner

•  Leads genereren voor 
teamopdrachten.

Penvoerder

Alle partner aspecten plus:
•   Voeren van acquisitie gesprekken
•  Regisseren van tender trajecten
•  Juridische entiteit waar 

opdrachtgevers hun contract 
mee afronden

Hoe houden wij elkaar op  
de hoogte?
Goed communiceren binnen één 
bedrijf is een uitdaging. Goed 
communiceren tussen meerdere 
bedrijven is een nog veel grotere 
uitdaging. De eerder genoemde 
overleggen zorgen ervoor dat wij 
gedurende het hele traject met 

elkaar op één lijn liggen en goed 
communiceren. Daarnaast verzorgt 
het tactisch team iedere 6 weken 
een nieuwsbrief die digitaal wordt 
verzonden. 

Met elkaar willen wij een olievlek 
bewerkstelligen, waardoor 
steeds meer mensen binnen de 
partnerbedrijven aangehaakt 
raken. Hierbij is betrokkenheid 
van essentieel belang. Om deze 
betrokkenheid te realiseren is het 
van belang dat alle partnerbedrijven 
intern op een manier communiceren 
die bij hun bedrijf past. 
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HET
MONITOREN 

Wat monitoren wij?
•  Werkplezier
•  Veiligheid
•  Klanttevredenheid
•  Kwaliteit
•  Voorspelbaarheid/planning 

betrouwbaarheid/ PAN-score

De resultaten van bovenstaande 
punten wordt weergegeven op 
het project dashboard dat in de 
bouwkeet van ieder Energieteam 
project hangt. 

Hoe monitoren wij?
Wij monitoren op diverse manieren: 
•  Inventarisatie aantal 

inschrijvingen/werken.
•  Tevredenheidsenquête 

bewoners.
•  Toolbox meeting. 
•  Daily stand.
•  Evaluatie van projecten met 

opdrachtgevers. 
•  Evaluatie van projecten met het 

volledige projectteam. 



“Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder”

HET TEAM

H
an

db
oe

k 
Su

pp
ly

 C
ha

in
 C

at
ch

ba
ll:

 v
er

be
te

re
n 

is
 o

nz
e 

sp
or

t



15



Handelsweg 22 | 7451 PJ Holten | 088 - 0 45 45 45 | www.energieteam.nl


