
 

 

Manager Continu Verbeteren | Liandon 

Vakgebied: Techniek Consultancy / Opleidingniveau: WO / Locatie: Oost 

Ben jij een Lean Champion? Een verandermanager die gaat voor continu 

verbeteren? Reageer vandaag nog! 

 

Wat houdt de functie in? 

De manager Continu Verbeteren geeft leiding en richting aan een 

afdeling van specialisten op het gebied van operationeel management 

(prestatiemanagement, capaciteitsmanagement en verbetermanage-

ment), procesmanagement, veranderkunde en Lean Six Sigma. 

 

Jouw kernrol bestaat uit het implementeren en faciliteren van continu 

verbeteren binnen de Liandon organisatie en je bent in staat directie, 

MT leden en teamleiders te inspireren, enthousiasmeren en het team op 

de juiste manier in te richten en aan te sturen. Het  uitdragen en borgen 

van het Continu Verbeter gedachte- en cultuurgoed, waarvoor jij 

eindverantwoordelijk bent, behoort tot je tweede natuur. Je houdt de 

organisatie een spiegel voor, je bent zowel pro actief als reflectief over 

de strategie, cultuur en houding en gedrag binnen de organisatie. Je 

weet vanuit de vele informatiebronnen en je eigen waarneming 

gevraagd en ongevraagd te adviseren over verbeterinitiatieven, 

draagvlak hiervoor te  creëren en te implementeren. 

 

Hierbij is de succesvolle strategische integratie van verbeterinitiatieven 

zowel op proces, structuur als houding en gedrag niveau binnen de 

organisatie brede context jouw verantwoordelijkheid. Je bent voor deze 

keten van verandering eindverantwoordelijk. Vanuit jouw rol ben je een 

verbindende factor tussen de interne organisatieonderdelen en 

stakeholders (ook externe partners). Je hebt een helikopterview en hebt 

impact / bent een gelijkwaardig gesprekspartner op MT- en 

directieniveau. Je beschikt over innovatieve denkkracht en bent in staat 

om nieuwe concepten, samen met de business, vorm te geven en 

succevol te implementren. Samen met betrokken partijen binnen en 



buiten Liandon definieer je korte en lange termijn 

(verbeter)doelstellingen en legt deze vast in Liandon Jaar/ Business 

plan. Je brengt door jouw organisatiesensitiviteit en denk/daadkracht 

focus aan in programma’s en projecten en zorgt voor draagvlak 

binnen Liandon /Alliander en bij stakeholders (Reddyn / TenneT), en 

rapporteert hierover aan de manager Bedrijfsbureau. 

 

Wat vragen we van je? 

Je bent een verbeteraar in hart en nieren. Je bent een manager met een 

heldere visie hoe de inzet van continu verbeteren Liandon helpt te 

groeien naar een Operationeel Excellente organisatie door in te spelen 

op nieuwe ontwikkelingen, processen continu te verbeteren en 

voorbeeldgedrag te vertonen. Samen met het management en de 

business eigenaren definieer je verbeterinitiatieven die je met het team 

en de business realiseert. Het uiteindelijke doel is om de verandering te 

internaliseren in de processen en cultuur van de organisatie, hiervoor 

ben jij eindverantwoordelijk. 

 

Je hebt in eerdere functies aangetoond een innovatief denker en 

verbinder te zijn die in staat is buiten de bestaande kaders nieuwe 

concepten, in afstemming/samen met de business, succesvol te 

implementeren binnen de continue verbeter gedachte op het vlak van 

processen, structuur en houding en gedrag. Je bent eerder 

budgetverantwoordelijk geweest. Het opstellen van een jaarplan en –

budget voor de afdeling en het organisatie overkoepelende 

verbeterbudget kent voor jou geen geheimen. Daarnaast draag je zorg 

voor de benodigde goedkeuringen (BU MT) vanuit de organisatie. Je 

hebt aantoonbare ervaring met verandertrajecten en verankering ervan, 

met kennisdeling tussen teams en afdelingenen afstemmen met 

management en lijnorganisaties. 

 

 

 

Bij voorkeur heb je deze ervaring opgedaan in een technische 

organisatie en werkomgeving. Je bent een stevige coachende leider, die 

voorbeeldgedrag toont, je neemt én geeft verantwoordelijk en stimuleert 



ontwikkeling van je medewerkers. Je voelt je thuis in een mensgerichte 

en professionele cultuur, die aan een grote verandering onderhevig is. 

Je kan goed netwerken. Je hebt een uitstekend conceptueel vermogen, 

je beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden en 

een goed empatisch vermogen en je bent organisatie-sensitief. 

Daarnaast herken je jezelf in onderstaande punten; 

 

 Je hebt een afgeronde WO opleiding en je hebt minimaal 7-10 jaar 

werkervaring binnen een soortgelijke functie en bij voorkeur ook 

binnen een organisatie zoals Liandon. Je hebt minimaal 5 jaar 

ervaring met leidinggeven. 

 Ervaring binnen consultancy en verandermanagement met 

aantoonbaar succesvol 

 trackrecord als verandermanager binnen complexe organisaties. 

 Inhoudelijke kennis programma- &projectmanagement 

procesoptimalisatie en verandermanagement 

 Kennis van Lean Six Sigma (Lean Champion) 

 Kennis van groepsdynamische processen op vlak van houding & 

gedrag en cultuurverandering 

 Je bent goed in staat visie & doelstellingen te vertalen naar 

richtlijnen, procedures en targets op een zodanige manier dat het 

team ze begrijpt en zelfstandig kan functioneren; 

 Op een zakelijke, open & constructieve manier met feedback om 

te gaan 

 Je stimuleert en hebt ervaring met de ontwikkeling van mens en 

organisatie 

 

Wat bieden wij je? 

Een uitdagende en zeer afwisselende baan bij een organisatie die volop 

in ontwikkeling is. Uiteraard hoort hier een prima salaris bij in schaal 11, 

maximaal € 6.209,-. Verder ontvang je een set aan secundaire 

voorwaarden die je zelf kunt samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan het 

aanschaffen van extra vrije dagen of mogelijkheden voor 

ouderschapsverlof. Ook zijn er ruime vergoedingen voor opleidingen & 

trainingen. Hierbij meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden      

https://www.werkenbijliander.nl/jouw-arbeidsvoorwaarden


(https://www.werkenbijliander.nl/jouw-arbeidsvoorwaarden). 

 

Standplaats: Jouw standplaats wordt Duiven, al zal je elke week ook 

aanwezig moeten zijn, afhankelijk van afspraken, elders in het land. 

 

Waar ga je werken? 

Liandon is het expertcentrum van Alliander. Liandon is specialist in 

duurzame energietechnologie, verduurzaming, technische innovaties en 

complexe energienetten. 

 

Liandon is onderdeel van Alliander N.V. Dit is de holding van onze 

groepsmaatschappijen, waaronder ook Liander, Endinet en diverse start-

ups. 

 

Alliander is het netwerkbedrijf dat met ruim 7000 medewerkers 

verantwoordelijk is voor het grootste deel van het energienet in 

Nederland. We werken aan continue levering van elektriciteit en gas aan 

onze 2,8 miljoen klanten. Daarnaast zorgt Alliander dat onze 

samenleving steeds duurzamer en energiezuiniger wordt. Dit door middel 

van de nieuwste technologieën en geavanceerde systemen (smart grids, 

energiemanagement, decentrale opwek, elektrisch ervoer, enz.). Deze 

technologieën vragen om een andere manier van denken, werken, 

handelen. 

 

Contactinformatie 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hessel van der Valk 

van de afdeling recruitment op telefoonnummer: 06 2564 3291 of email: 

hessel.van.der.valk@alliander.com 
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