
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
   Energiewacht 

  Lean Specialist 
 

“Bepalende en aanjagende rol, black belt” 
 

 
Standplaats:  Zwolle  
 

 
1. ENERGIEWACHT 
 
Energiewacht BV is per 1 januari 2021 de nieuwe naam van hét servicebedrijf van Essent in 
Noordoost Nederland. Energiewacht BV is een bundeling van krachten van Energiewacht Groep in 
Zwolle, Energiewacht NV in Assen en Geas Energiewacht in Enschede. Daarmee groeit het bedrijf 
door naar een sterke, op verduurzaming gericht multi-services bedrijf, met de ambitie om 
marktleider te worden van Noordoost Nederland. 
 
De professionele en specialistisch opgeleide medewerkers maken verduurzaming begrijpelijk en 
bereikbaar voor iedereen. Zij helpen klanten met de juiste keuze om zo hun huis of bedrijfspand 
duurzaam en energiezuinig te maken met als doel de CO2-uitstoot te verminderen en de volgende 
stap te zetten in de energietransitie. Dit doen zij door het aanbieden van en adviseren over 
energiebesparende en duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, 
verwarming, service & onderhoud en installatie. Kortom, Energiewacht voorziet in een totaalpakket 
aan energieoplossingen uitgevoerd door een top team aan medewerkers! 
 
Energiewacht wil een voorbeeld zijn in het gebruik van duurzame technologie voor het 
binnenklimaat. Daarom stimuleren zij initiatieven op dit gebied en nemen ze hierin het voortouw. 
Energiewacht is werkzaam in Overijssel, Friesland, Drenthe, Groningen, Utrecht, Noord-Holland, 
Flevoland en Gelderland. In totaal werken er circa 1000 medewerkers verspreid over 14 vestigingen. 
Binnen Energiewacht vind je een no-nonsense cultuur, werkt men met informele korte lijnen, is men 
behulpzaam en hebben ze de overtuiging dat ze Samen Meer bereiken. 
 
De nieuwe organisatie is nog volop in ontwikkeling en er is een grote gedrevenheid om de ambities 
te realiseren. Bij Energiewacht zit je in het hart van de verandering en krijg je de mogelijkheid om 
mede vorm te geven aan de nieuwe organisatie.  
 
Naar de website: https://www.energiewacht.nl  
 

 
Plaats in de organisatie 
Energiewacht is een compacte en informele organisatie. Het team Kwaliteit en Veiligheid valt 
rechtstreeks onder de CEO. De Lean Specialist rapporteert aan de manager van dit team. De 
organisatie heeft Lean en het continu verbeteren (House in order) volledig omarmd maar er is nog 
veel ruimte om in het bedrijf tot verbeteringen te komen. 
 

https://www.energiewacht.nl/


   

 

 

 

 

 

 

2.  FUNCTIE, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Als Lean Specialist zorg je voor het continu verbeteren binnen de organisatie en de borging hiervan. 
Jij overziet alle LEAN-trajecten binnen het integratiebedrijf en zorgt ervoor dat de ‘best practices’ 
onderling worden gedeeld en ingezet. Binnen het team Kwaliteit en Veiligheid ga je vanuit je 
expertrol Lean verder vormgeven en daarmee lever jij een belangrijke bijdrage in de verdere 
professionalisering van continue verbeteren binnen het bedrijf. 
 
Jij gaat met drive en enthousiasme voor ons nieuwe geïntegreerde bedrijf de ‘tracked’ en ‘cashed’ 
impact realiseren van de continue verbeterprocessen. Daarbij ontwikkel je het continue 
verbeterprogramma verder en creëer je betrokkenheid en commitment voor het programma. 
 
• je stuurt belangrijke verbeter- en veranderprogramma’s binnen het continue 

verbeterprogramma aan; 
• je vertaalt strategische ontwikkelingen, zowel binnen als buiten het bedrijf, naar continue 

verbeterprocessen; 
• je zorgt voor verdere ontwikkeling en implementatie van verbeterprocessen en 

instrumentarium; 
• je initieert, geeft leiding aan en borgt de uitvoering van grote verbeterprocessen (impact > 100K) 

op basis van continue verbeter methodologie (bijvoorbeeld Kaizen); 
• je levert een bijdrage aan de voortdurende ontwikkeling van de continue verbetermethodologie 

in afstemming met het dedicated kernteam en andere Black Belts in het E+ domein; 
• je bewaakt de voortgang van continue verbeterprocessen en verbetert initiatieven van Green 

Belts en je evalueert en controleert de realisatie van geïnstitutionaliseerde verbeteringen; 
• je coacht en begeleidt anderen in de continue verbetermethodieken: het enthousiasmeren van 

collega’s om Lean Six Sigma professional te worden en het zorgdragen voor het op peil houden 
van de kennis en kunde van de Green en Yellow belts; 

• en natuurlijk zorg je ervoor dat de handboeken, rapportages en de dashboards worden 
ontwikkeld, beheerd en geactualiseerd. 

 
 
3. PROFIEL 
 
Je bent een professionele en pragmatische sparringpartner voor directie en managementteam om 
verbeteringen en veranderingen in de business en de processen op operationeel en tactisch niveau 
te realiseren. Je weet hoe je professionals moet adviseren en ondersteunen en vindt dit het mooiste 
wat er is. Daarnaast weet je wat er speelt in de markt en weet trends, kansen en gevaren te vertalen 
naar verbeterinitiatieven. Je bent enthousiast, nieuwsgierig en creatief en je weet anderen daarin 
mee te nemen. Tenslotte ben je proactief en kan je snel schakelen. 
 
Wat neem je mee? 
• een afgeronde HBO opleiding Technische Bedrijfskunde; 
• Lean Black Belt gecertificeerd; 
• een MBA opleiding is een pre; 
• uitgebreide kennis van continue verbeter methodieken; 
• meer dan gemiddelde kennis van de vakgebieden ICT, kwaliteit & veiligheid en procesbeheer; 
• minimaal 4 tot 6 jaar relevante werkervaring. 

 



   

 

 

 

 

 

 

4. ENERGIEWACHT BIEDT JE 
 
Een bepalende rol binnen een organisatie met grote maatschappelijke relevantie; de 
energietransitie.  
 
Energiewacht is een goede werkgever met betrekking tot het toepassen van sociaal beleid. Het 
bedrijf heeft goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen en maakt 
geen onderscheid tussen mensen in loondienst en flexwerkers. Op het gebied van ontwikkeling en 
opleiding investeert Energiewacht in haar mensen, maar ook op het vlak van gezond zijn en blijven.  
 
 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
mr. Erik Traas 
Executive consultant 
06-22420742 
erik.traas@beljonwesterterp.nl 


