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Duurzaam ondernemen

Verantwoordelijk, sociaal bewust 

en ambitieus

Milieu
Goed op weg met CO2-reductie  

en circulariteit

Veilig en gezond werken
Veiligheid, bescherming en efficiëncy

“Imbema is een hecht 
familiebedrijf waar je je als 
nieuwe werknemer direct 
thuis voelt.” 
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Met dit beleid en jaarverslag hebben we 

de basis gelegd voor een duurzamere 

toekomst. 
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Imbema en MVO
 

We zijn een familiebedrijf met enthousiaste medewerkers die hun kennis inzetten om aan 
de uitdagingen van de klant te werken. Onze focus is het bieden van meer veiligheid en 
bescherming voor mens, middel en milieu. 

We geven hier invulling aan door onze interne processen en efficiënter in te richten, 
duurzame producten in te kopen of te ontwikkelen en klanten te helpen hun duurzame 

ambities te realiseren.  

In dit MVO-jaarverslag geven we inzicht in onze initiatieven in 2019 en doelstellingen op de 

langere termijn. We omarmen drie MVO-pijlers:
• Duurzaam ondernemen
• Het milieu beschermen 
• Veilig en gezond werken 

De SDG’s – Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen – zijn zeventien 
doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door 
de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland. De doelen 

kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.    

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, 
onderwijs en de klimaatcrisis. Wij kunnen onze doelstellingen en initiatieven onderbrengen in 
drie categorieën. 

7 Betaalbare en 
duurzame energie

8 Waardig werk en 
economische groei

12 Verantwoorde 
consumptie en 
productie.
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Goed op weg met CO2-reductie en circulariteit

• CO2-footprint in cijfers 2019 
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Het waarborgen van ons milieubeleid
Imbema streeft naar een continue verbetering van de 
milieuprestaties. Onze ISO 14001 certificering – voor Imbema 
Holland, Imbema Denso en Imbema Controls – toont aan dat wij 
ons als organisatie verantwoordelijk voelen voor onze impact op het 
milieu en uiteraard voldoen aan de wet- en regelgeving. Met onze 
inspanningen en ambities zijn we structureel bezig onze impact op 
het milieu te verminderen. Het milieumanagementsysteem geeft ons 
inzicht in onze milieuaspecten en de mogelijkheid tot verbetering van 
prestaties, bewustzijn van medewerkers en procesbeheersing.

Duurzame ontwikkelingen concreet gemaakt
Door het behalen van de MVO-prestatieladder niveau 3 (Imbema 
Denso) is een belangrijke stap gezet in de duurzaamheid van Imbema. 
Een deel van onze interne processen en duurzame ontwikkelingen 
zijn concreet, objectief en aantoonbaar gemaakt. We zijn bezig om het 
certificaat in stapjes uit te rollen over de hele organisatie. 

Missie CO2-neutraal 
We dragen bij aan een betere leefomgeving voor nu en later door 
onze CO2-uitstoot de komende jaren te reduceren, om in 2050 volledig 
CO2-neutraal te opereren in navolging van het Energieakkoord. Het is 
relevant hierbij te vermelden dat Imbema CO2-prestatieladder niveau 
3 gecertificeerd is. Dit instrument helpt ons in onze missie om de 
uitstoot in kaart te brengen en te verminderen.

Verantwoordelijk, 
bewust en ambitieus
Duurzaam ondernemen missie
We dragen bij aan een betere leefomgeving, door met onze interne organisatie en 
onze business activiteiten aandacht te geven aan veiligheid en gezondheid voor 
(onze) medewerkers en aan het milieu.
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Hoe helpen onze kernwaarden bij het MVO-gedachtengoed?
Onze kernwaarden helpen ons als organisatie waarde te creëren op economisch, ecologisch en sociaal 
gebied. We maken beslissingen die alle belangen afwegen en zoeken naar haalbare stappen om de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

• Flexibel  
Imbema groeit met de tijd mee, wij veranderen van een groothandel naar  
een duurzame ketenpartner die meerwaarde biedt in services en diensten.  

• Innovatief  
Onze specialisten bieden klanten oplossingen en producten die voorzien in  
duurzaamheid, betrouwbaarheid en efficiency.  

• Kwaliteit  
We werken continu aan de verbetering van onze organisatie; op digitaal vlak,  
op customer service en procesverbetering en -vernieuwing.  

• Samen   
Als familiebedrijf geloven wij in het bundelen van krachten; samenwerken  
met klanten, leveranciers en partners heeft ons ver gebracht. 

• Marktgericht  
De gesprekken met onze klanten en resultaten uit stakeholderdialogen  
en klant enquêtes zijn aanleiding voor het aangaan van nieuwe  
initiatieven en het voeren van nieuwe producten. 

FIKS’M
Junior Projectleider Inkoop  
Lisa Zwaans over de cultuur binnen 
Imbema

“Imbema is een hecht familiebedrijf 
waar je je als nieuwe werknemer direct 
thuis voelt. Deze vertrouwde omgeving 
geldt niet alleen voor werknemers, 
maar merk je ook terug in de omgang 
en het contact met zowel klanten als 
leveranciers. Alle medewerkers doen 
erg hun best om de samenwerkingen zo 
vruchtbaar en fijn mogelijk te maken.

Daarnaast merk je op het gebied 
van duurzaamheid dat het belang 
en de bewustwording hiervan groeit 
binnen de organisatie. Zelf ga ik me 
nu mede inzetten op het gebied van 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen; 
samen met de leverancier kunnen we 
de gehele keten steeds duurzamer 
maken. Een mooie slag om gezamenlijk 
te maken op de weg naar een duurzame 
toekomst waarvan iedereen profiteert.”
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De afdeling Kwaliteit zorgt voor een 
stevig MVO-fundament voor Imbema  
 

Kwaliteitsmanagement is de afgelopen jaren 
in ontwikkeling. We focussen ons op nieuwe 
speerpunten als arbo, milieu, MVO, VCA, CO2, en 
AVG en ook het onderwerp kwaliteit is veranderd; 
van werkinstructies en processen naar het 
begeleiden van het formuleren van een strategie 
en een procesgestuurde organisatie. De rode draad 
door deze onderwerpen zijn de termen klantwaarde, 
verbinding, innovatie, duurzaam, veiligheid en 
gezond werken. 

Duurzaam Ondernemen is de paraplu waaronder 
alle onderwerpen vallen. De afdeling Kwaliteit zorgt 
voor een stevig fundament voor Imbema met twee 
pijlers; de medewerker en de klant.  

Voor medewerkers zetten we ons in voor veilig en 
gezond werken. Zowel op de werkplek – kantoor, 
magazijn en assemblage – als onderweg. 

Voor klanten zetten wij ons in voor een prettige 
klantbeleving, het toevoegen van waarde door 
efficiënte bedrijfs-processen en het inzichtelijk 
maken van verwachtingen en waardeoordelen.
 
Wanneer we onze sociale toegevoegde waarde 
verankeren in onze dagelijkse bedrijfsvoering 
zorgen we samen voor een duurzame toekomst!

Rozemarijn (rechts)   
“Ik zet me in voor een groene toekomst.”
 
Myra (links)  
“Een betere leefomgeving voor nu en later; 
zowel op het werk als privé draag ik mijn 
steentje bij!”

Stakeholderdialoog: wat vinden onze 
klanten en leveranciers belangrijk?
In 2019 hebben we een enquête verstuurd naar 
klanten en leveranciers (stakeholderdialoog) met als 
thema’s: MVO en onze dienstverlening/service. Wat 
zijn daarvan de uitkomsten? In totaal ontvingen we 
feedback van 39 stakeholders.
• Het thema ‘Veilig werken’ wordt herkend als een 

speerpunt van Imbema
• Het thema ‘Circulair ondernemen’ vinden onze 

stakeholders ook bij ons passen
• Verbeterpunt: we moeten meer extern 

communiceren over onze activiteiten op het 
gebied van duurzaam ondernemen

• Verbeterpunt: in het algemeen kunnen we pro-
actiever zijn in het communiceren naar klanten 
en leveranciers.

Imbema zet zich in voor duurzame 
werkgelegenheid
Social return past als visie perfect bij het sociale en 
praktische karakter van Imbema. Wij geloven in de 
positieve effecten van duurzame werkgelegenheid. 
Daarom zijn we in 2019 gestart met het aantrekken 
van collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 

“De belangrijkste factoren om tot een succesvolle 
Social Return te komen is dat van beide kanten 
de klik er is, de wil om bij ons te komen werken 
en de discipline om werkervaring op te doen. Op 
deze manier willen we een bijdrage leveren aan 
het terugkeren op de arbeidsmarkt”,  
vertelt onze recruiter Judith Peters.
 

Jong talent steunen en vooruithelpen
Diverse onderdelen van Imbema zijn aangesloten bij 
SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven) als erkend leerbedrijf. Via het aan- 
bieden van leerwerk-, stage- en ervaringswerk-
plekken helpen wij bij het opdoen van werkervaring, 
specifieke productkennis en kan het gewenste 
diploma worden behaald. In 2019 hebben diverse 
studenten een vraagstuk opgepakt, interessant voor 
onze organisatie, de school en uiteraard de leerling. 
 Via stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem hebben 

we in mei 2019 deelgenomen aan het project Track 
the Talent. Scholieren zijn bij ons een dag op bezoek 
geweest, om te komen meemaken hoe het is om 
in de logistiek te werken. “Veel leerlingen hebben 
geen idee wat ze willen worden of welke beroepen 
er eigenlijk zijn. Bij bedrijven daarentegen zitten 
ze te springen om gemotiveerd en gekwalificeerd 
personeel dat de handen uit de mouwen wil steken. 
Daarmee is Track the Talent voor alle partijen een 
win-winsituatie”, schrijven de organisatoren van 
Track the Talent. 

Gemiddeld hoge vitaliteit bij Imbema
Onze medewerkers hebben via een interne 
enquête aangegeven hoe ze denken over vitaliteit 
binnen Imbema. Daarbij is onderscheid gemaakt in 
verantwoordelijkheden: wat doet een medewerker 
privé aan zijn/haar eigen vitaliteit en wat wordt 
van Imbema verwacht? In de uitkomsten blijkt 
dat onze medewerkers zichzelf gemiddeld vitaler 
beoordelen dan de gemiddelde Nederlander. Dat 
betekent dat we privé en/of binnen Imbema al de 
nodige acties nemen die bijdragen aan een hogere 
vitaliteit. Maar we zien ook mogelijkheden om méér 
te ondernemen, zoals het werkklimaat, beweging en 
voeding, hulpmiddelen/ondersteuning, rust maar 
ook werk-privébalans.
 

Goede doelen en sponsoring
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Goed op weg met 
CO2-reductie en 
circulariteit
Milieubeleid missie
Wij dragen bij aan een betere leefomgeving voor nu en later door onze 
CO2-footprint de komende jaren te reduceren, om in 2050 volledig CO2-neutraal 
te opereren in navolging van het Energieakkoord en ervoor te zorgen dat onze 
overige bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk milieubelastend zijn.

Significante energiebesparingen
De resultaten die we hebben behaald op het gebied 
van energiebesparingen zijn significant. In 2019 zijn 
de volgende acties ondernomen: 
• De energiestromen in kaart brengen en 

bijhouden
• Het energiegebruik systematisch evalueren 
• Energiebesparende maatregelen plannen  

en uitvoeren 
• Het resultaat van de energiebesparende 

maatregelen periodiek evalueren 
• Geplande activiteiten ter verbetering van de 

energie-efficiency voortdurend actualiseren
• We blijven voldoen aan de relevante milieu  

wet- en regelgeving. 
 
CO2-reductie van 17,6%
De cijfers uit 2019 laten zien dat wij al goed op 
weg zijn met het behalen van onze CO2-neutraal 
missie: in vergelijking met peiljaar 2018 hebben 
we een daling van 17,6% gerealiseerd. Dit is vooral 
te danken aan het weghalen van onze servers – 
iedereen werkt nu in de Cloud – en de overstap 
naar groene stroom door windenergie voor onze 
Nederlandse kantoren. Eind 2022 nemen alle 
locaties in Nederland en België 100% groene 
stroom af.  
 

Compensatie door  
renewable energy projecten
Het is een belangrijke duurzame missie van 
Imbema: klimaatneutraal ondernemen in 
navolging van het klimaat-akkoord. Sinds vorig 
jaar compenseren we de CO2-uitstoot waar we zelf 
invloed op hebben – leaseauto’s, vliegreizen en 
locaties – met renewable energy projecten. Het is 
ons doel om elk jaar minder te compenseren en 
meer zelf te reduceren. In 2019 hebben we ruim 
1300 ton CO2 gecompenseerd met het project 
‘Energie uit afval in Turkije’.

CO2-Communicatieplan  
voor meer transparantie
Vanuit onze wens om transparant en 
betrouwbaar op te treden, werken wij met een 
CO2-communicatieplan.  Dit communicatieplan 
houdt ons scherp in de informatievoorziening 
naar stakeholders zoals onze eigen medewerkers, 
leveranciers, klanten en partners. Het is onze 
ambitie dit plan uit te breiden met meer thema’s, 
voor een volwaardig Communicatieplan Duurzaam 
Ondernemen.

Grootste CO2-reductie
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Hergebruiken meetapparatuur
Naast de verkoop van meetapparatuur, is Imbema sinds twee 

jaar ook actief in het plaatsen van gasmeters voor meetbedrijven. 

Bij het monteren van de nieuwe meetapparatuur, halen onze 

monteurs de oude meter eraf. 

“Wij bekijken per geval wat we kunnen doen met de 

meter die wij uit het net halen. Kan hij nog gebruikt 

worden? Zo ja, dan refurbishen wij de meter zodat 

hij nog een tweede leven krijgt. Meters die we niet 

meer kunnen hergebruiken, worden opgehaald door 

metaalbedrijf HKS die ze milieuvriendelijk ontleedt 

en verwerkt voor andere doeleinden. Dit hergebruik 

binnen Imbema is een nieuwe ontwikkeling en we 

hebben dit proces nu ook op de agenda gezet om 

verder te professionaliseren”, vertelt initiatiefnemer 

en sales support Ronald Valster.

Circulaire 
Initiatieven
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Een van de duurzame merken waar wij mee 
werken is Isolgomma; isolatiemateriaal geheel 
gemaakt van gerecycled rubber voor toepassingen 
in renovatie- en transformatieprojecten en bij 
retailvloeren. Sinds vorig jaar leveren we ook een 
deel van ons restmateriaal, dat terugkomt van de 
bouwlocaties, in bij recyclebedrijven als Schmitz 
Foam. Deze recyclebedrijven gebruiken dit schuim 
in de productie van bijvoorbeeld nieuwe sport- en 
speelvelden. Een ander duurzaam aspect van onze 
isolatiematerialen is de wijze van productie en 
assemblage:

“Alles geschiedt in Nederland of een ander 
Europees land. Er is bijna geen import vanuit 
het Verre Oosten, waardoor onze ecologische 
footprint veel lager is dan andere bedrijven 
in deze sector die wel een groot deel van hun 
producten in Azië laten maken. Hiernaast 
houden wij in onze werkwijze rekening met 
het productieproces van de klant en leveren 
wij onze producten veelal direct naar een 
verwerker van de klant. Voorbeeld hiervan zijn 
de afdekkapjes voor ligfietsen die wij direct 
aan het stikbedrijf van onze klant Flevobike 
leveren”, vertelt Albert Jansen, operations 
manager bij Imbema SMT.

“Het is een unieke samenwerking. Vanaf 2021 willen 
we een grondstoffenpaspoort in basale vorm klaar 
te hebben. Het is mijn rol om voor de productgroep 
“kunststof koppelingen” informatie met andere 
erkende toeleveranciers te delen en tegelijkertijd 
input te verzamelen. Welke richtlijnen zien zij voor 
zich? Welke data mag er worden gedeeld? Aan de 
andere kant heb je fabrikanten zoals onze partner 
Hawle. Wij verzamelen zo veel mogelijk gegevens van 
de samenstelling van hun producten. Er is al veel 
informatie bekend, maar we willen een compleet 
beeld. Ten derde zijn we nog op zoek naar een 
geschikt platform om alle gegevens in te bewaren 
en te analyseren. Het project heeft in 2019 wat 
vertraging opgelopen, het is ook pionierswerk, 
maar we hopen dit jaar mooie stappen te maken.”

REACH: risico’s voor 
mens en milieu beperken
Alle leveranciers die producten leveren aan 
onze sector Transport en Logistiek vullen een 
REACH-verklaring in. Reach is een Europese 
verordening voor chemische stoffen. De 
afkorting REACH staat voor Registratie, 
Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van 
Chemische Stoffen. Het doel van REACH is om 
de risico’s van chemische stoffen voor mens 
en milieu te beperken en te reguleren. 

Milieuaspectenregister 
voor locatie Haarlem
Voor de locatie Haarlem is een 
milieuaspectenregister opgesteld. 
De milieuaspecten met het grootste risico 
zijn opgepakt en opgelost. In 2020 worden 
de milieuaspecten een vast onderdeel van 
de interne audit. Op deze manier bouwen we 
geleidelijk de milieuaspectenregisters bij de 
andere locaties op. 

Maatschappelijk 
verantwoord inkoopbeleid 
Het doel was om voor heel Imbema een 
Maatschappelijke Verantwoord Inkoopbeleid 
te hebben opgesteld. Vanwege de MVO-audit 
zijn op dit onderwerp alleen bij Imbema 
Denso stappen gemaakt. Zo hebben we voor 
dit bedrijfsonderdeel in kaart gebracht hoe 
onze leveranciers aankijken tegen MVO en 
checken we nu bij het inkopen van nieuwe 
producten of er geen schadelijke stoffen 
zijn gebruikt, en of de producten circulair/
recyclebaar zijn. Het is onze missie om een 
maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid 
voor heel Imbema te ontwikkelen.

DUURZAME 
PRODUCTEN 
EN PRODUCTIE 
VOOR 
RENOVATIE- EN 
TRANSFORMATIE-
PROJECTEN

Circulair grondstoffenpaspoort voor 
verduurzaming drinkwatersector
Imbema maakt als toeleverancier voor 
waterbedrijven onderdeel uit van het circulair 
samenwerkingsverband ‘Grondstoffenpaspoort’.  
Dit initiatief van tien Nederlandse drinkwater-
bedrijven heeft als doel het hergebruik of recycling 
van oude materialen mogelijk te maken. Onze 
collega Raymond Tenwolde (Senior Sales Engineer) is 
vertegenwoordiger van de productgroep ‘kunststof 
koppelingen’ en vertelt meer over het project.
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Voertuigbeveiliging tegen inbraak
Onder het merk SBS Security & Monitoring verkopen 
en ontwikkelen wij producten die bijdragen aan 
een grotere veiligheid en controle van transport en 
lading. 

“Inbraak in vrachtwagens en containers is aan de 
orde van de dag. Het aantal ladingdiefstallen blijft 
stijgen en inklimmers veroorzaken steeds meer 
schade aan lading. Zelfs als de inbraakpoging 
mislukt, richt deze vaak schade aan het voertuig 
aan. Om je vrachtwagen, containers en lading 
tegen inbraak, diefstal en inklimmers te 
beschermen, hebben wij verschillende soorten 
transportbeveiliging beschikbaar. Van mechanische 
sloten tot elektronische slotoplossingen met 
telematica en ladingmonitoringsystemen”, vertelt 
Dirk Straatman, specialist voertuigbeveiliging.

Een veilig transport  
met de juiste ladingzekering
Het belang van lading zekeren wordt in Nederland 
nog onderschat. Terwijl er in 2018 toch meer dan 
1500 ongelukken met vrachtverkeer door verkeerde 
ladingzekering plaatsvonden. Imbema promoot en 
geeft trainingen over het op de juiste wijze vastzetten 
van lading. “70% van de lading op de weg is niet goed 
gezekerd. Het gaat dan meestal om verkeerd gebruik 
van spanbanden of overbelasting van sjorogen. Meer 
aandacht voor betere ladingzekering en veiligheid is 
dan ook noodzakelijk”, legt ladingzekeringspecialist  

Niels Bouwmeester uit.

Stofvrij werken belangrijk  
aspect in veilig werken

Fijnstof van verschillende houtsoorten, 
kwartsstof en isocyanaten zijn schadelijk 
voor de gezondheid. Alleen is nog steeds 
niet iedereen die met gevaarlijke stoffen in 
aanraking komt, zich bewust van de ernstige 
gezondheidsrisico’s. Imbema geeft klanten 
advies en training over de juiste wijze van 
schuren: “Naast stofvrije machines en 
goede afzuiging behoort een schuurproduct 
met optimale stofafzuiging ook tot de 
mogelijkheden om gezond te kunnen werken. 
Hiernaast is het belangrijk dat iedereen zich 
bewust is van de risico’s van gevaarlijke stoffen 
in hun dagelijkse werk”, 
vertelt schuurspecialist Jacob Oudijk. 

Adembescherming  
als persoonlijke missie
Imbema is ook gespecialiseerd in 
adembescherming en geeft eindgebruikers 
training en advies over het gebruik van 
maskers. 

“Het is mijn persoonlijke missie een bijdrage 
te leveren aan de bewustwording van 
het belang van goede adembescherming. 
Niemand hoeft ziek te worden door zijn of 
haar werk. Daarom adviseer ik elke gebruiker 
van adembescherming zich te verdiepen 
in de middelen en mogelijkheden”, vertelt 
adembescherming-specialist Jan Willem de 
Winter.

Veiligheid, bescherming 
en efficiëncy
Missie veilig en gezond werken
Wij werken met de beste producten en oplossingen die bijdragen aan een veilige 
infrastructuur en een duurzame en veilige werkomgeving. Voor onze eigen 
werknemers zetten wij ons in voor meer vitaliteit, voldoende beweging, goede 
voeding en balans werk/privé en een veilige werkomgeving.

Bron: ANP
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Innovaties in waterinfra
Wat is de uitdaging van de klant? Deze vraag houdt 
onze collega’s in de sector Gas, Water en Energie 
bezig. Ze werken dagelijks samen met klanten 
en leveranciers aan issues die ze in de praktijk 
tegenkomen. 

“Een voorbeeld hiervan is onze 
samenwerking met drinkwaterbedrijf 
Brabant Water; zij vervangen op dit 
moment veel leidingen die in de jaren ‘50 
zijn aangelegd en doen er alles aan om 
de omwonenden tijdens werkzaamheden 
van water te kunnen blijven voorzien. 
Imbema helpt hierbij door samen 
met Brabant Water een product te 
ontwikkelen dat het leidingwater maar 
tijdelijk stopt. Met deze flowstopper pas 
je de watermeeneemmethode toe en 
hebben omwonenden minimaal last van 
de werkzaamheden”, vertelt Raymond 
Tenwolde.

Kennis delen en  
trainingen geven
Diverse collega’s, met verschillende 
specialismes, geven trainingen of 
demonstraties aan klanten. Jan Willem 
de Winter geeft regelmatig training 
aan klanten over het juiste gebruik 
van adembescherming. Niels de 
Bouwmeester instrueert zijn klanten over 
veiligheid op de weg. En Bert van der 
Giessen laat aan klanten zien, hoe onze 
koppelingen voor de waterinfra het beste 
gemonteerd kunnen worden. 
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We vinden het belangrijk om onze medewerkers 
bewust te maken van de gevaren op de weg en de 
mogelijkheden die er zijn om groener/duurzamer 
te reizen. Door middel van een (poster)campagne 
schenken wij intern aandacht aan meer veiligheid op 
de weg, een optimaal woon-werkverkeer en minder 
CO2-uitstoot. 

Intern mobiliteitsonderzoek
52% van de organisatie heeft meegedaan met 
een mobiliteitsonderzoek en daarmee inspraak 
gehad in de vormgeving van ons toekomstige 
mobiliteitsbeleid. Het onderzoek, uitgevoerd door 
stichting BREIKERS, is door 100 medewerkers 
ingevuld en geeft inzicht in ons woon-werkverkeer 
en kansen om duurzamer te werken en reizen. Uit 
het onderzoek blijkt o.a. dat de fietspotentie bij onze 
vestigingen hoger is dan het landelijk gemiddelde 
en dat we meer mogelijkheden kunnen bieden voor 
thuiswerken en reizen met het openbaar vervoer.

Veilig en 
duurzaam 
op de weg

Veilig en gezond werken bij Imbema
Veilig werken staat voorop bij Imbema. Zo zijn 
alle machines in de werkplaats onder de loep 
genomen en onveilige apparaten verwijderd 
of aangepast zodat de machines voldoen aan 
de richtlijnen. Er is een fijnstof filtersysteem 
aangebracht in alle loodsen van het magazijn 
aan de Kuppersweg om het fijnstof te reduceren. 
Kantoorpersoneel van Imbema werkt met iMac 
laptops waardoor ze flexibel en mobiel zijn. 
Hierdoor kunnen ze meer variatie in hun werk 
aanbrengen. Op elke locatie is ook een BHV-team 
aanwezig. 

Lean werken
Wij hebben vorig jaar een groot deel van onze 
mensen getraind op het gebied van Lean werken. 
Er zijn al meerdere Lean-projecten gestart, 
bijvoorbeeld om onze transportbewegingen te 
reduceren en interne processen te verbeteren. 
We geven onze medewerkers de mogelijkheid 
zichzelf verder te ontwikkelen in hun vakgebied 
doordat ze de tools krijgen om kritisch naar hun 
eigen processen te kijken.
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