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Op alle offertes aan en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema 
Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze 
voorwaarden zijn in te zien op www.imbema.com en worden op verzoek kosteloos toegezonden; zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd 
ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem. 

Duurzaamheidsverklaring Imbema 
Imbema is 1947 opgericht als “Internationale Metaalbeschermingsmaatschappij”. Van 
oudsher is er een link met “beschermen” van materialen. Duurzaamheid, veiligheid en 
bescherming vormen als intrinsieke waarden een leidraad in het DNA van de Imbema Groep.  
 
Duurzaamheidsvraagstukken zijn voor Imbema een integraal onderdeel van het beleid. 
Imbema streeft met medewerkers, klanten en partners naar maximaal (her)gebruik van 
materialen, duurzame producten en levensduur verlengende diensten. Jaarlijks wordt de 
duurzaamheidsverklaring bepaald en afgestemd met de verschillende bedrijfsonderdelen 
van de gehele groep.  
 
In deze duurzaamheidverklaring onderscheiden wij wettelijke vereisten en richtlijnen, die 
noodzakelijk zijn voor de certificering. Daarnaast worden er activiteiten toegevoegd die al 
behoren tot onze dagelijkse operatie. Hieronder staan de onderwerpen uit de verklaring op 
het gebied van People, Profit en Planet. 
 
 
PEOPLE | Goed werkgeverschap dragen wij uit op deze manier: 

• ‘Imbema betrekt medewerkers bij diverse strategische projecten en inspraak-
bijeenkomsten. Voor het creëren van betrokkenheid bij veranderingsprocessen 
bijvoorbeeld gebruiken we onder andere de inzet van een feedbacktool, Imbema 
Dialoog. 

• Ter stimulering van duurzaam gedrag, is Imbema flexibel in de indeling van werkuren, 
de ontwikkeling in tijd- en locatieonafhankelijk werken. Dit doet zij o.a. door een 
ruim pakket aan verlofdagen ter beschikking te stellen, open te staan voor parttime 
werken of door flexibele arbeidstijden. 

• Imbema heeft aandacht voor opleidingswensen, ontwikkeling en duurzame 
inzetbaarheid van onze medewerkers. Vanuit die groei zijn zij beter in staat zijn om 
hun talenten in te zetten en flexibel met een veranderende omgeving om kunnen 
gaan. Om de opleidingen en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te 
monitoren en te stimuleren, beschikt Imbema over een eigen Academy. 

• Imbema is een sociaal familiebedrijf en haalt kracht uit de diversiteit van onze 
mensen van verschillende leeftijd, achtergrond, sekse, interesses. Waar mogelijk 
recruteert Imbema medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  



 
 
 
 

 

• Imbema hecht veel waarde aan social return. Bij vacatures wordt beoordeeld of we 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen inzetten. 

• Als onderdeel van duurzame inzetbaarheid van medewerkers, is er een actief 
loopbaanbeleid ontwikkeld en wordt er aandacht besteed aan vitaliteitsprogramma’s 
en gezond eten (o.a. fruit op elke locatie) 

 
PLANET | Wij minimaliseren onze milieu-impact 

• Imbema voert elke 5 jaar een energiescan uit op onze gebouwen en vertalen dit naar 
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd binnen 5 jaar. 

• Imbema minimaliseert papier verbruik door o.a. digitalisering van onze 
papierstromen. Bijvoorbeeld door al onze orders en facturen digitaal te versturen. 

• Imbema scheidt haar afval zowel in de magazijnen als op kantoor. 
• Imbema hergebruikt verpakkingsmateriaal en kartonnen dozen worden als vulsel bij 

nieuwe leveringen toegepast. 
• Imbema onderzoekt alternatieve energiebronnen en formuleren daartoe een 

mobiliteitsbeleid. 
• Imbema zoekt alternatieven voor het voeren van overleggen op afstand zoals Skype 

of een ander transportmiddel, geen vliegtuig maar trein. 
 
Bovenstaande beleidsonderwerpen hebben geleid tot een ISO 14001-certificaat voor de 
sector Gas, Water en Energie (GWE), de sector Offshore, Maritiem en Procestechniek 
(OMP)en de CO2-prestatieladder niveau 3 voor Imbema, te behalen in 2019. 
 
 
PROFIT | Imbema wil een integere partner zijn en houdt daarbij rekening met de 
wensen en het belang van de klant 

• Imbema maakt heldere afspraken over de uitvoering van de levering of de dienst 
waaronder efficiënt transport en verpakkingen. 

• Imbema zorgt voor een heldere prijsopgave of offerte. 
• Imbema heeft een stevig intern fundament, de interne organisatie is op orde. 
• Imbema zorgt bij klachten dat de oorzaak van de klacht wordt weggenomen. 
• Imbema controleert regelmatig het effect van haar beleid door te vragen naar uw 

mening over ons.  
 

 
Een ISO 9001-certificaat hebben wij bij de volgende businessunits: 

• Imbema Controls B.V. (Gas, Water, Energie). 
• Imbema Cleton B.V. (Offshore Maritiem en Procesindustrie). 
• Imbema Denso B.V. (Gas, Water, Energie). 
• Imbema Rhiwa-CT B.V. (Transport en logistiek). 
• Imbema SMT B.V. (Bouw en Infra) 

  
In de tweede helft van 2019 wil Imbema een ISO 14001-certificaat behalen voor de sector 
Gas, Water en Energie (GWE) en een ISO 9001-certificaat voor Imbema Unishore B.V. 



 
 
 
 

 

 
PROFIT |Wij steunen maatschappelijke initiatieven, o.a. 

• Imbema steunt lokale verenigingen als Bedrijf & Samenleving Haarlem – een 
netwerkorganisatie die MVO stimuleert – met rondleidingen en demonstraties aan 
scholieren en studenten.  

• Partnership C-bèta/Cirkelstad (initiatief in circulair ondernemen en aanbesteden 
Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

• Lid van Duurzaam gebouwd community. 
• Actief betrekken van leveranciers om gezamenlijk de mogelijkheden en werking van 

materialenpaspoort in te zetten. 
• Imbema steunt het natuurlandschap Noord-Holland en de lokale economische 

samenwerking vanuit de Industriekring Haarlem. 
• Imbema is sponsor van Haarlemvalley; een platform dat startups koppelt aan kapitaal 

door het organiseren van evenementen, het begeleiden van startups en het vinden 
van juiste financiering voor een startup. 

• Imbema is cultuurvriend van Haarlem en steunt het Frans Hals Museum, Teylers 
Museum en cultuurstichting Het Spaarne. 

• Imbema is partner van Innovatielab Thialf en werken actief mee aan de bevordering 
van de prestatie, beleving en accommodatie rondom het schaatsen en inlineskaten. 

• Imbema is donateur van KWF Kankerbestrijding. 
• Samen met TU Delft participeert Imbema in landelijk onderzoek in een 

waterstofstraat, als vervanging van het gasnet vanwege de toekomstige afbouw. 
• Imbema heeft het event Samen op weg naar Circulariteit van Circulair valley 

georganiseerd. Samen met Vitens/Blauwe Netten, C-creators en Gemeente 
Haarlemmermeer, met een focus op circulaire initiatieven en uitdagingen. 

 
 
 
 


