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Met dit beleid en jaarverslag hebben we 

de basis gelegd voor een duurzamere 

toekomst. 

Dankwoord
Dit MVO-jaarverslag is tot stand gekomen 

dankzij de medewerking van:
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Eindredactie: 

Myra Nales (kwaliteitsmanager), 
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Roos Stelloo (illustraties), 
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Colofon
Dit MVO-verslag is een uitgave van 

Imbema Holland 

Info@imbema.com

+31 (0)88 - 130 60 30

www.imbema.com

Niets uit deze publicatie mag

worden verveelvoudigd en/of

openbaar gemaakt in enige vorm

of op enige wijze zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Imbema. 

Bronnen
Broekhuis Lease

www.stibat.nl

Transportbedrijf Gesink B.V.

Voorwoord
“Ook in het afgelopen anderhalf jaar met de 
uitzonderlijke coronasituatie hebben we geïnvesteerd 
in verantwoord ondernemen. Ik kan zelfs zeggen dat 
we de intensiteit hebben opgevoerd van basis MVO 
naar het begin van een bewuste koers met behulp 
van een eigen duurzaamheidsteam, waar ik ook 
onderdeel van uitmaak. Onze drie MVO-pijlers – 
Goed Werkgeverschap, Milieubescherming en Veilig 
en Gezond werken – willen we specifieker maken en 
zelfs uitbreiden. 

Voor nu bied ik je met trots dit overzicht aan van 
onze duurzame initiatieven in 2020 en de eerste  
helft van 2021. Dank aan alle betrokken collega’s 
die steeds blijven pushen en vooruitkijken.  
Veel leesplezier!”

Hartelijke groet,
Alexander Bloemers 
CEO Imbema
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Aantal weetjes over Imbema

Social return
In het jaar 2020 en het eerste halfjaar van 2021 hadden we één collega vanuit 

social return. Dit traject is zo succesvol geweest dat deze medewerker in de 

tweede helft van 2021 bij ons in vaste dienst is getreden. Uiteraard blijven 

we openstaan voor nieuwe mogelijkheden om aan de slag te gaan met social 

return. 

Stagiairs die meedenken en -werken
Vanwege Covid-19 hadden we niet de mogelijkheid om mbo-stagiairs 

de begeleiding te geven die benodigd is. Daarom lag de focus op fysieke 

meewerkstages en hbo-studenten. 

Een van onze stagiairs is watermanagementstudent Tim Karels: 

“In april 2021 ben ik begonnen met mijn 
afstudeeropdracht om Imbema Denso de stap 
van Niveau 3 naar 4 te helpen maken op de 
MVO-prestatieladder. In de eerste fase heb ik 
mijzelf ingelezen in dit onderwerp en hoe deze 
stap gemaakt kan worden. Nu is het niet alleen aan 
mij om Imbema Denso de stap te laten maken, maar ook de rest 
van de collega’s, want samen maken we het verschil. Hiermee 
wil ik zeggen dat als iedereen een steentje bijdraagt, zoals flesjes 
hergebruiken of elektronica uitzetten wanneer dit niet gebruikt 
wordt, we al een heel eind komen!”

Goed werkgeverschap: 
familiebedrijf dat midden 
in de samenleving staat
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Mentale en fysieke vitaliteit omarmen
Elk jaar nodigen we alle medewerkers uit voor 

een allround health check, uitgevoerd voor de 

Nederlandse medewerkers door Simple Check 

en voor onze Belgische medewerkers door 

Mensura. 

“Wij willen onze medewerkers 
motiveren om zowel de fysieke als de 
mentale gezondheid te bewaken en 
bevorderen” -HR-manager Miranda Stevens.

Deze health check bestond uit vier 
onderdelen:

• Een fysieke test voor het meten van  

de vitale functies

• Een scan die de leefstijl onderzoekt  

(TNO Gezond Leven Scan)

• Een index die de duurzame inzetbaarheid  

in kaart brengt (DIX van TNO)

• Bespreking van de psychosociale risico’s  

en druk (PSA) 

 

Op basis van de (anonieme) uitkomsten 

van dit onderzoek is Imbema gestart met 

een gezondheidscampagne #GOFIT. Deze 

campagne is gericht op Groei & Ontwikkeling 

en FIT zijn. 

Fysiek en mentaal fit, maar ook ‘fit for the job’ 

en ‘fit for the future’. Tijdens de pilotperiode 

(oktober tot en met december 2021) worden 

onze medewerkers gemotiveerd om met 

vitaliteit aan de slag te gaan. In 2022 gaat de 

gezondheids-campagne écht van start, waarbij 

de Imbemianen worden ondersteund op het 

gebied van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid 

en alle daaraan grenzende onderwerpen. 

Opleidingen
Vanwege Covid-19 is een minimaal aantal 

opleidingen, cursussen en trainingen gevolgd. 

Vanaf 2021 zagen we het aantal opleidingen, 

cursussen en trainingen gelukkig weer toenemen. 

2020 2021 (eerste helft)

Managementtrainingen 0 39

Veiligheidstrainingen 17 36

Persoonlijke ontwikkeling 13 28

Tevreden klanten
Begin 2021 heeft onze marketingafdeling een 

klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

De meest opvallende resultaten:

• Het gemiddelde klantgerichtheidscijfers 

dat klanten geven is 7,44. Onze missie 

voor 2022 is een klantgerichtheidscijfer 

van 8 te behalen.

• Klanten waarderen vooral het 

persoonlijke contact en het ‘meedenken’.

• Veel concrete verbeterpunten die 

worden genoemd zijn te relateren aan 

de overgang naar het nieuwe ERP-

systeem (Enterprise Resource Planning), 

dat invloed had op de werkprocessen, 

de communicatiemiddelen en tijdige 

leveringen. De meesten van deze punten 

zijn sinds de livegang opgepakt en 

verbeterd.

• Prijzen en productinformatie werden ook 

genoemd als een verbeterpunt. Collega’s 

betrokken bij het PIM-project (Product 

Information Management) zijn hard aan  

de slag om dit op orde te brengen.

Een bijzondere coronatijd
Door de opkomst van COVID-19 in Nederland 

in maart 2020 hebben we snel moeten 

schakelen naar digitaal thuiswerken. Een 

deel van onze medewerkers, werkzaam in 

de logistiek en assemblage, heeft wel op 

de vestigingen doorgewerkt. We zijn erg 

dankbaar voor hun inzet waardoor we als 

groothandel toch onze goederen hebben 

kunnen uitleveren. Dankzij de ondersteuning 
van de IT-afdeling heeft het kantoorpersoneel 
vanaf dag 1 ‘gewoon’ thuis kunnen 
doorwerken. 

De MacBooks, computerschermen en stoelen 
konden mee naar huis en via Microsoft 
Teams bleven we verbonden. Een hele 
prestatie, vooral in die eerste weken! Om de 
organisatie goed en snel te informeren over 
de maatregelen, was er een Coördinatieteam 
Corona in het leven geroepen. 
Een multidisciplinaire groep van negen 
collega’s hielden bijna dagelijks en later 
wekelijks overleg.  

Werken moet ook leuk blijven dus hielden 
we via Intranet contact met persoonlijke 
interviews, thuiswerkfoto’s en organiseerden 
we activiteiten als digitale borrels, 
yogaworkshops, wandelingen en quizzen. 
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Jouw mening telt!

Beloning

Cultuur Ontwikkeling

Leiderschap

Imbema als familiebedrijf
Begin 2021 zijn we gestart met het in kaart brengen van ons werkgeversmerk. Centrale 

vraag daarbij was: wat zijn de unieke eigenschappen van Imbema? Om hierachter te komen 

hebben we collega’s uitgenodigd om hun input te geven. In drie ‘Jouw mening telt-sessies’ 

met groepjes van ongeveer vijf collega’s hebben we onderwerpen als cultuur, kernwaarden 

en leiderschap besproken. De uitkomsten hebben we verwerkt in een presentatie voor de 

Directie en het allerbelangrijkste; de feedback van de collega’s vormt de basis van nieuwe 

doelstellingen zoals Imbema als aantrekkelijke werkgever steviger in de markt zetten en de 

medewerkerstevredenheid verhogen van een gemiddelde van 7,5 naar minimaal een 8. 

Vrouwen & Imbema
Als technische groothandel en dienstverlener 

bestaat ons personeelsbestand voor 

driekwart uit mannen. Het aantal vrouwen 

groeit wel elk jaar, maar met een percentage 

van 25% is deze groep in de minderheid. 

Hoogste tijd dus om eens te onderzoeken wat 

er leeft onder de vrouwelijke werknemers bij 

Imbema. Dit hebben we gedaan op 8 maart 

2021 – Internationale Vrouwendag. Bijna de 

helft van de vrouwen bij Imbema deed mee 

(23, dat is 44%). 

Open vragen in de enquête:
1. Hoe zou jij de cultuur binnen Imbema 

beschrijven?

2. Wat vind jij als vrouwelijke werknemer 

belangrijk bij Imbema?

3. Hoe inclusief vind jij Imbema?

4. Welk vrouwenthema verdient meer 

aandacht?

5. Welk cijfer geef jij Imbema voor 

vrouwvriendelijkheid? 

Uitkomsten enquête: 
De meerderheid van de vrouwen is 

tevreden over de werksfeer en beschikbare 

kansen. Er is een open, vriendelijke sfeer 

en een duidelijke groei in het gevoel van 

gelijkwaardigheid. Zes deelnemers zien nog 

wel een mannencultuur op de werkvloer.  

De vrouwen die hebben deelgenomen geven 

Imbema een gemiddeld cijfer van 7,7 voor 

vrouwvriendelijkheid.

Naar aanleiding van de enquête zijn meerdere 

acties uitgezet waaronder het formuleren 

van een visie over gelijkheid, diversiteit en 

inclusiviteit. Ook wordt er vanuit HR intern 

onderzocht of er verschillen zijn in salarissen 

tussen mannen en vrouwen. 

Communicatie & Marketing gaat meer 

aandacht besteden aan de profilering van 

vrouwen bij Imbema, op het Intranet en social 

media als LinkedIn. We willen als organisatie 

graag doorgaan met het bevorderen van de 

gelijkheid!

Voorbeelden van de uitkomsten van de open gesprekken over Imbema als 
werkgever:

Enkele positieve eigenschappen Verbeterpunten

Betrokken familiebedrijf met lange termijnvisie Het één Imbema-gevoel nog niet overal aanwezig

Diversiteit van Imbema geeft financiële stabiliteit Betekenis familiebedrijf niet helemaal duidelijk

Informele sfeer waarin je jezelf kunt zijn Nieuwe werkprocessen (NetSuite) zijn lastig

Aandacht voor gezondheid en flexibel werken Medewerkers missen sociale activiteiten

Interessant en veelzijdig werk met impact
Medewerkers ervaren afstandelijke samenwerking 

met Shared Services (zoals IT en Finance)
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Jaarvergadering  
‘Fieldlab’-editie
Onze traditionele personeelsbijeenkomst ‘De Jaarvergadering’ hebben we geheel 

coronaproof en volgens Fieldlab-concept in de buitenlucht gehouden op 2, 3 en 4 juni 2021. 

De voltallige directie hield een ‘Open Up’-presentatie waarin alle domeinen aan bod kwamen.  

Het was een mooie gelegenheid om de strategie van Imbema nogmaals uiteen te zetten en 

persoonlijk toe te lichten. Uiteraard was er ook tijd voor vragen en bovenal: gezelligheid! 

De medewerkers waren vooral positief gestemd over (feedback uit enquête):
• De kleine setting, gemoedelijke sfeer

• Het gezellige (weer)zien van collega’s

• Overzichtelijke presentaties, uiteenzetting plannen en richting organisatie

• Dat het buiten was, lekker luchtig 

• Nieuwe directie voorstellen met focusgebieden en speerpunten voor komende tijd

Sponsoring 2020 en 2021
• KWF – jaarlijks 2400 euro

• US Amsterdam volleybalteam (tenues) – eenmalig 1525 euro

• Bedrijf & Samenleving – jaarlijks 2500 euro

• Teylers Vrienden Fonds – jaarlijks 250 euro

• Stichting High Five (donatie fietsen voor mensen met dagbesteding) – eenmalig 1500 euro

• Stichting Groot Verzet tegen Kanker (klim naar de top van Mont Ventoux) – eenmalig 250 euro

• Stichting Groot Hart (kartrace voor chronisch zieke kinderen) – eenmalig 1150 euro



1514

Milieu: onze ambities 
zitten in de lift
We dragen bij aan een betere leefomgeving voor nu en later door onze 
CO2-footprint de komende jaren te reduceren, met als doel om in 2050 
volledig energieneutraal te opereren. Daarnaast zorgen we dat onze overige 
bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk belastend zijn.

Hoe gaat het met onze milieudoelstellingen tot en met 2022?
Onze goede resultaten en sterke CO2-reducties zijn voor een groot deel te 

relateren aan de corona epidemie: het thuiswerken en niet kunnen reizen.

• De totale CO2-uitstoot van Imbema per FTE is met meer dan 5% gereduceerd: 

we zaten in 2019 al op -15,7% en in 2020 op -50,8%. 

• 5% CO2-reductie van de verwarming (nu aardgas) van de locaties, uitgedrukt in 

kg CO2/per jaar/FTE (scope 1): we zaten in 2019 op -6,9% en in 2020 op -21,2%. 

• 5% CO2-reductie van het elektriciteitsgebruik van de locaties uitgedrukt in 

kg CO2/per jaar/ FTE (scope 2): onze elektriciteit wordt sinds 2020 volledig 

opgewekt door Nederlandse windmolens, er is een reductie van 100% 

gerealiseerd.

• De gemiddelde CO2-uitstoot per gereden kilometer van de leaseauto’s te 

verminderen met 5% over de gehele periode, uitgedrukt in gram CO2/per 

kilometer (scope 1): in 2019 zaten we op -2,4% en in 2020 op -6,1%. Dat had 

gezien het thuiswerken en de lockdown veel lager moeten liggen, maar er is 

toch nog veel (privé) gereden.

• Imbema compenseert de CO2-uitstoot waar we zelf invloed op hebben – 

leaseauto’s, vliegreizen en locaties – met renewable energy projecten. In 2020 

hebben we 759,9 ton CO2 gecompenseerd met het project ‘Energie uit afval in 

Turkije’.

863,1

543,9

235,2

78,2
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439,3
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Nieuw leasebeleid  

Het gebruik van leaseauto’s is verantwoordelijk voor 61% van de CO2-footprint in de eerste 

helft van 2021. Momenteel maakt Imbema gebruik van zowel diesel-, benzine als hybride en 

elektrische leaseauto’s. Vanaf april 2021 zijn we de samenwerking aangegaan met een nieuwe 

leasemaatschappij Broekhuis Lease. De reden hiervoor was onze wens om de leaseautoregeling 

aan te passen en in een moderner, duurzamer jasje te steken. Bij het vormgeven van het 

nieuwe leasebeleid hebben we rekening gehouden met de wensen van de berijders, (fiscale) 

wetgeving, meer thuiswerken, het MVO-beleid en CO2-reductie.  

In de eerste helft van 2021 heeft Imbema 50 dieselauto’s en 45 benzineauto’s, waarvan 2 

hybride auto’s die naast elektriciteit ook benzine gebruiken en 3 volledig elektrische auto’s. 

Enkele weetjes over het nieuwe beleid:
• Er is een begrenzing aan de CO2-uitstoot

• Geen nieuwe dieselauto’s meer vanwege de vervuiling met fijnstof

• Bestuurders geven hun kilometerstand door wanneer zij tanken

• Leasemaatschappij levert gegevens ten behoeve van de monitoring

• Duurzaam rijgedrag promoten, o.a. met het nieuwe rijden en brandstofgebruik 

terugkoppelen naar bestuurders 

Door de verkoop van onze vestiging aan de 

Mauritsstraat (centrum Haarlem) komen alle 

Haarlemse collega’s per 1 april 2022 samen te 

zitten in de vestiging aan de Nijverheidsweg in 

de Waarderpolder. 

Dit pand wordt momenteel duurzaam 

gerenoveerd door een aannemer, aangestuurd 

door onze Facility Manager en Director 

Operations. 

Onder andere de volgende zaken 
worden aangepakt: 
• Nieuwe regelapparatuur, nieuwe cv-ketels, 

isoleren van leidingen en ledverlichting. 

• Het isoleren van alle leidingen is ook 

uitgevoerd op onze locatie in Nieuwerkerk 

a/d IJssel. 

In 2022 bereiden we alle  eigen kantoorpanden 

voor energielabel C per 01-01-2023.

Efficiency en energiebesparing door samenvoeging twee Haarlemse vestigingen

Bron: Broekhuis lease
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ISO 14001: onze milieuaspecten in kaart
Imbema is ISO 14001-gecertificeerd en heeft 

alle milieuaspecten door middel van interne 

audits geïnventariseerd. De belangrijkste 

(significante) milieuaspecten van de 

organisatie zijn: gebruik van energie, fossiele 

brandstoffen, grondstoffen en gevaarlijke 

stoffen. 

We zijn gestart met het oefenen van onze 

belangrijkste milieurisico’s. Het zit echter 

nog niet in onze routine, dit jaar (2021) wordt 

het ook vanwege de coronabeperkingen een 

uitdaging om nog een risico te oefenen. In 

het najaar van 2020 is er wel een oefening 

gehouden in het magazijn van onze vestiging 

aan de Nijverheidsweg in Haarlem. Er is een 

olielekkage gesimuleerd waarop adequaat 

is gereageerd. Als verbeterpunt ligt er nu 

een spillkit op de vestiging waar zich een 

olielekkage voor kan doen.

Milieubeleid dat past bij Imbema
Imbema erkent het belang van een 

milieubeleid dat aansluit bij interne en 

externe ontwikkelingen. We willen de ‘groene’ 

positie van onze onderneming verbeteren 

en het milieubeleid meer verankeren in de 

algemene bedrijfsstrategie. Dit zie je terug 

in de start van ons Duurzaamheidsteam 

– inclusief onze CEO en Directeur Service 

& Solutions– dat samen de materiële 

onderwerpen beoordeeld op ‘Importance’ en 

‘Urgency’. We hebben nog een lange weg te 

gaan, maar de fundamenten van een eigen 

duurzaamheidsstrategie zijn gelegd.

Imbema Denso is onze voorloper 
Imbema Denso is op dit moment  

ISO-14001 en MVO-prestatieladder niveau 

3 gecertificeerd, maar is hard op weg om 

richting MVO-prestatieladder niveau 4 te 

groeien. Dit betekent niet alleen het behalen 

van het certificaat, maar juist het versterken 

van een duurzame denkwijze en uitvoering 

bij onze collega’s. Om de stap te maken naar 

MVO-prestatieladder niveau 4 is Tim Karels, 

afstudeer stagiair HBO Watermanagement, 

per 1 april 2021 gestart om Imbema Denso 

te ondersteunen bij deze mooie uitdagende 

stap. Naar verwachting is Imbema Denso per 

december 2021 MVO-prestatieladder niveau 

4 gecertificeerd en hiermee één van de 

koplopers in de branche die voldoet aan de 

gestelde eisen van dit unieke certificaat.   

 

Uit de totale omzet bij Imbema Denso is 

33,7% gegenereerd uit aanbestedingen 

die met een CO2-gunningsvoordeel naast 

de overige selectiecriteria gegund zijn. 

Dit betekent dat Imbema Denso tijdens 

de aanbestedingsfase uitvoerig heeft 

beschreven hoe en op welke manier zij haar 

CO2 reduceert binnen de gehele keten. 

Hierbij kun je denken aan de volgende 

onderwerpen: 

• Certificering CO2 prestatieladder niveau 3 

• Online meetings in plaats van fysiek op 

locatie 

• Iedere vijf 5 jaar een energiescan 

uitvoeren op de gebouwen van Imbema 

• Vliegreizen vervangen door treinreizen 

waar mogelijk  

 

Maatschappelijk verantwoord inkopen bij Imbema
Imbema wil alleen zakendoen met bedrijven die net als wij zorgdragen voor werknemers, milieu 

en maatschappij. Op dit moment richten wij onze pijlers op het binnenhalen van de REACH-

verklaringen en vragen we onze leveranciers deze Europese verordening te ondertekenen. Op 

het tweede spoor hebben we onze Code of Conduct (gedragscode) die voornamelijk ingaat op het 

welzijn van werknemers en integriteit. Voor alle leveranciers focussen wij ons op deze contracten. 

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen en 

draait om het beschermen van mens en milieu. Onze Code of Conduct (CoC) houdt in dat we 

leveranciers verplichten om goed zorg te dragen voor hun werknemers, denk aan vrijwillig werk, 

geen kinderarbeid, minimaal minimumloon, normale werkuren/dagen en geen discriminatie. We 

verlangen integriteit en dus vrije marktwerking en geen corruptie of omkopingen. Deze CoC is 

door onze CEO Alexander Bloemers in juni 2021 getekend.

MVI in cijfers, hoe staat het ermee? 

MVI is een krachtig instrument om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Naast het letten op de 

prijs en kwaliteit van producten, gaan we ons ook steeds meer verdiepen in de effecten van de inkoop 

op milieu en sociale aspecten. In praktische zin gaan we verder met de REACH-verklaringen, Code of 

Conduct én het formuleren van algemeen MVI-beleid (een doel in 2022). Onze Category Managers 

(nieuwe functies, per januari 2022) gaan samen met onze inkopers ons assortiment analyseren op 

duurzaamheid.

Huidig Doel Q3 2021 Doel Q4 2021 

REACH-verklaring 58 leveranciers (29%) * 100 leveranciers (45%) 200 leveranciers (95%) 

* = schatting, uiteindelijke doel is 95% van de totale inkoopwaarde

Huidig Doel Q3 2021 Doel Q4 2021 

Code of Conduct 3 leveranciers (0,5%) * 8 leveranciers (15%) 13 leveranciers (55%) 

* % indiceert percentage van de totale inkoopwaarde van goederen binnen Imbema Groep

18



2120

Grondstoffenpaspoort voor waterbedrijven
Imbema maakt deel uit van de werkgroep ‘Grondstoffenpaspoort voor leidingmaterialen’ via de 

innovatiecoalitie Blauwe Netten. Helaas heeft deze werkgroep tijdelijk stilgelegen, maar sinds 

de zomer van 2021 zijn de activiteiten door het waterleidingbedrijf Vitens weer opgepakt.  

Dit heeft geresulteerd in een keuze voor een systeem (www.madaster.com) om de grondstoffen 

te kunnen registreren. Vanuit Madaster kan iedereen een beveiligd webbased paspoort van zijn 

product(en) laten maken. Het paspoort bevat informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie 

van materialen en producten en geeft inzicht in de materiële, circulaire en financiële (rest)

waarde van een product. 

Imbema is in samenwerking met fabrikant Hawle in november 2021 gestart om dit programma te 

testen met de Hawle E-trekvast DN100/110 mm gietijzer. Na afloop van de test gaan we evalueren 

en de vervolgstappen bepalen. Het streven van de werkgroep is het op een gestructureerde 

wijze vastleggen van informatie over materialen, zodat bij einde (eerste) levensduur hoogwaardig 

hergebruik mogelijk is.

Imbema laat de draagbare en 
industriële batterijen recyclen 

Imbema Controls is aangesloten bij het 

collectief van Stichting Batterijen en voldoet 

daarmee aan de wettelijke verplichtingen als 

groothandel. Wij registreren de draagbare 

en industriële batterijen die wij verkopen 

en laten ze na hun levensduur door de 

uitvoerende organisatie Stibat innemen.  

De recycling doen zij op een efficiënte, veilige 

en milieuvriendelijke manier. Grondstoffen 

die anders verloren waren gegaan, worden 

teruggewonnen voor hergebruik.

Op 31 december 2020 telde de Stichting 

Batterijen 1.215 deelnemers die samen 

10.888 miljoen kilogram batterijen op de 

Nederlandse markt hebben gebracht. Stibat 

heeft van dat aantal 3.962.501 kilogram 

batterijen ingezameld voor recycling. Dat is 

een inzamelpercentage van 48% (de Europese 

norm is 45%). Het aandeel van Imbema 

Controls als groothandel is 114 kilogram 

batterijen op de markt. 

Verbeterslag na klantonderzoek  
over duurzame Pinpoint-concept
Sinds 2020 gebruiken we het duurzame 

Pinpoint-concept dat op meerdere niveaus 

voordelen heeft. Zo realiseren we een 

verlaging in onze CO2-footprint vanwege de 

beplanting van nieuwe bomen, scheelt het in 

de logistieke handelingen én plastic omdat er 

geen packing slip-hoesjes nodig zijn (je plakt 

de pakbon zo op de doos). Helaas leidde de 

invoering van de Pinpoint ook tot negatieve 

feedback van klanten. 

Uit het klantonderzoek van begin 2021 bleek 

dat meerdere respondenten de leesbaarheid 

van de pinpoint en de volledigheid van 

informatie op de pinpoint als verbeterpunt 

aangaven. Die verbeterpunten hebben we ter 

harte genomen. Ze zijn doorgevoerd nadat ze 

aan een klantpanel zijn voorgelegd.

Bron: www.stibat.nl



2322

Bij betreden magazijn:

VEILIGHEIDSCHECK 
VOORDAT JE  VERDER GAAT

Samen voor een veilig

In kantoor: In kantoor:

Bij betreden magazijn:

In magazijn:

Geen QR-code? Meld je 
aan bij receptie of contact-
persoon Imbema.

Draag de visitor 
keycord om je nek.

Trek veiligheidsschoenen 
of beschermneuzen aan.

Pak een 
veiligheidshesje 
en trek hem aan.

Neem gehoor-
bescherming mee 
(indien noodzakelijk).

Meld je af bij 
(Digi)receptie of 
contactpersoon bij 
vertrek. En lever uw 
keycord in. Tot ziens!

Trek veiligheidsschoenen 
of beschermneuzen aan.

Pak een veiligheidshesje 
en trek hem aan. Werk veilig met goedgekeurde 

machines

Draag de benodigde 
PBM’s om je werk 
veilig uit te voeren.

Neem gehoor-
bescherming mee 
(indien noodzakelijk.)

Houd je aan de 
looppaden.

Spreek elkaar aan bij het negeren van de regels.

Meld incidenten en gevaarlijke situaties bij je 
leidinggevende of kwaliteit. 

Meld je af bij de uitgang via DigiReceptie.

Meld je bij 
binnenkomst aan 
via DigiReceptie

Meld je bij 
binnenkomst aan 
via DigiReceptie

Meld je bij de Digi- 
Receptie met toe-
gestuurde QR-code.

Bezoekers, chauffeurs 
en externe monteurs

Kantoor
personeel

Medewerkers magazijn, 
assemblage en service 

Veiligheid en bescherming
Imbema helpt organisaties bij het beschermen en beveiligen van mensen, 

middelen en milieu. Dat is onze purpose en onze toegevoegde waarde voor 

klanten. Dit streven begint natuurlijk bij onszelf: veilig en gezond werken staat 

altijd voorop! We zorgen voor elkaar en houden ons aan de veiligheidsregels.  

Interne Campagne Veiligheidsbewustzijn
Om veiligheid intern onder de aandacht te brengen, hebben we ingezet op een 

organisatiebrede campagne getiteld ‘Veilig en gezond werken’. Het doel van 

deze campagne is tweeledig: bedrijfsongevallen voorkomen en het verhogen 

van het veiligheidsbewustzijn. Om onze doelen te verwezenlijken hebben 

we naast interne publicaties en infographics ook ingezet op nieuw beleid en 

concrete afspraken. Je kunt hierbij denken aan veiligheidsvoorschriften en 

-protocollen, werkinstructies en het verder professionaliseren van de bhv-

organisatie. In 2021 hebben we ook veiligheidsstations bij de ingangen van 

de magazijnen gecreëerd zodat werknemers (met name kantoorpersoneel) 

gemakkelijk hun hesje en veiligheidsschoenen kunnen aantrekken.

Veilig en gezond werken 
is onderdeel van onze 
purpose
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Onze adembescherming  
en de pandemie 
Tijdens de uitbraak van Covid-19 in Nederland 

in maart 2020 was de beschikbaarheid van 

wegwerpbescherming minimaal en dreigden 

bedrijfsprocessen vast te lopen. Door onze 

nauwe contacten met de fabrikanten hebben 

wij vanaf het begin van de pandemie veel 

bedrijven kunnen voorzien van duurzame 

adembescherming. 

Onze specialisten hebben door slim inkopen 

duizenden halfgelaatsmaskers en tienduizenden 

P3-filters tegen normale prijzen aan gebruikers 

in binnen- en buitenland geleverd. Aanvragen 

uit de markt om snel wat samen te stellen van 

verschillende merken en middelen met de 

intentie dit als volwaardige adembescherming 

aan te bieden aan de eerstelijns verzorging 

(IC en corona-afdelingen) hebben wij bewust 

afgewezen. “Zeker in een crisissituatie is 

het belangrijk te blijven voldoen aan de 

kwaliteitsnormen en de bescherming van 

het personeel voorop te zetten”, vertelt onze 

specialist  Jan Willem de Winter.

Een ander voorbeeld van onze veiligheidsmissie 

is onze nieuwe klant Purified Metal Company 

(PMC) die vervuild schroot omsmelt naar schoon 

staal. PMC is het eerste bedrijf ter wereld 

dat op een verantwoorde wijze verontreinigd 

staalschroot verwerkt tot een hoogwaardige 

grondstof. 

Het proces is gepatenteerd en ontwikkeld om 

de verontreinigingen op een 100 procent veilige 

manier te scheiden van het staal. In de nieuwe 

fabriek in Farmsum gebruiken de medewerkers 

sinds kort onze Sundström-producten.  

 

“Wij hebben ze geadviseerd over de beste 

adembescherming zodat 

iedereen veilig werkt. Het is 

mooi om hier als Imbema 

aan bij te dragen!”, vertelt 

De Winter. 

Veilige ladingzekering op de weg 

Imbema is expert op het gebied van 

veilige ladingzekering. Onze specialist en 

accountmanager Niels Bouwmeester geeft zelfs 

les op de Politieacademie en is EUMOS-lid op het 

gebied van ladingzekering en -stabiliteit. 

“Ik deel onze kennis in verschillende 
markten met als doel het vergroten 
van de veiligheid in het verkeer. 
Dankzij de bijdragen van EUMOS 
zijn er verschillende Europese 
veiligheidsnormen tot stand gekomen, 
waardoor het risico op ongelukken 
is verkleind. Imbema is natuurlijk 
niet alleen in deze missie voor meer 
bewustwording en regelgeving, maar we 
zijn over dit onderwerp gepassioneerd” 
vertelt De Bouwmeester.

VCA-certificering voor  
Kathodische Bescherming
Ons Belgische team van Kathodische 

Bescherming is positief beoordeeld op 

alle onderdelen vanuit de VCA* checklist. 

“Het is een prestatie dat we voldoen aan 

de veiligheidsnormen zonder al te veel 

aanpassingen. Dit is een compliment aan de 

organisatie en laat zien dat er al veel vanuit 

onszelf ingericht is”, vertelt KAM-coördinator 

Robbert van den Broek. “Imbema zet sterk in 

op veiligheid, kwaliteit en milieu.” 

De VCA-certificering van Imbema Controls 

verloopt langzamer; het is ons niet gelukt 

om zoals gepland de certificering in 2021 

af te ronden. “We liepen tegen een aantal 

zaken aan zoals de bouw van een nieuw 

businessmodel, het implementeren van 

nieuwe planningssoftware en de uitdagingen 

rondom Corona”, vertelt Van den Broek.  

“We zijn nu druk bezig om dit op te pakken.”

Een andere positieve ontwikkeling bij KB is 

het nieuwe monitoringsysteem.  

Dit project, met de werktitel ‘The Eagle” 

heeft verschillende duurzame voordelen, 

weet onze expert en Belgische collega 

Mike de Vleeschouwer. “Het systeem biedt 

de mogelijkheid installaties proactief te 

onderhouden waardoor we een CO2 

-reductie van minstens 60% realiseren. 

De klant heeft minder onderhoudskosten 

en systeemuitval en een aanzienlijk verlaagd 

risico van een afgekeurde installatie”, aldus  

De Vleeschouwer.

Imbema is in samenwerking met fabrikant 

Hawle in november 

2021 gestart om dit 

programma te testen met de Hawle E-trekvast 

DN100/110 mm gietijzer. Na afloop van de 

test gaan we evalueren en de vervolgstappen 

bepalen. 

Het streven van de werkgroep is het op een 

gestructureerde wijze vastleggen van informatie 

over materialen, zodat bij einde (eerste) 

levensduur hoogwaardig hergebruik mogelijk is.

Bron: Transportbedrijf Gesink B.V.
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Imbema volgt de technologische 
ontwikkelingen op de voet
Onze afdeling Product Engineering volgt de 

technologische ontwikkelingen op de voet. 

Al is dat vanwege corona een uitdaging, vertelt 

productontwikkelaar Gertjan van der Veer. 

“Innovatie is een van mijn hoofdtaken, dus 

ik wil weten wat de nieuwste technologische 

ontwikkelingen zijn. Het afgelopen jaar is lastig 

geweest zonder beurzen en events. Ik volg wel 

online congressen, maar op een beurs kom je 

spontaan dingen tegen waar je niet naar op 

zoek was. Dat mis ik nu erg.”

Van der Veer is met name erg geïnteresseerd 

in Additive manufacturing (AM). “Wanneer 

AM-technologie er klaar voor is om betaalbare 

producten in serie te produceren dan wordt 

dit een grote game changer. Producten 

kunnen ‘on the spot’ geproduceerd worden. 

Zet een printer in de buurt van de klant 

en er kan op klantwens geproduceerd 

worden. Hierdoor zijn er minder logistieke 

bewegingen nodig en minder voorraad. 

De producten kunnen op een eenvoudige 

manier klantspecifiek gemaakt en aangepast 

worden. Door gebruik te maken van AM is er 

minder verspilling, want alleen de hoeveelheid 

materiaal die nodig is, wordt gebruikt.”

Re-engineering van SBS-sloten 
Onze productontwikkelaars Gertjan van der 

Veer en Adam Hajimichael zijn samen met 

projectmanager Slavisa Slocuk de Inlock-

Pro van SBS aan het re-engineeren. “Door 

het slot modulair te maken zijn er minder 

handelingen in het assemblageproces en 

kost het produceren van het slot minder 

tijd. Bijkomend voordeel is wanneer er 

een auto met storing binnenkomt deze 

binnen afzienbare tijd weer kan vertrekken. 

Door simpel componenten plug and play 

te vervangen, wordt de wachttijd van de 

chauffeur teruggebracht. Hierdoor gaat de 

werkdruk op de werkvloer omlaag en heeft 

de transporteur minder vertraging in zijn 

werkzaamheden. Ook de lokale support in 

de landen waar onze klanten zitten, ervaren 

voordelen: er hoeven minder km’s gereden te 

worden voor service- of reparatieverlening”, 

vertelt Slocuk. “Duurzame modulariteit is een 

mooi project van Slavisa voor de oplossingen 

van SBS en kan binnen Imbema rekenen op 

veel steun”, vertelt Koos Verkleij, Directeur 

Service & Solutions.

Duurzaamheid  
en innovatie: onze 
ondernemingsgeest
 

Sinds 2018 komt onze innovatiedrang ook steeds vaker vanuit een duurzame 
gedachte. Binnen de speerpuntmarkten Transport & Logistiek, Industrie en 
Energie bieden onze specialisten allerlei ‘groenere’ oplossingen en toepassingen 
van onze producten. In dit hoofdstuk geven we daar enkele voorbeelden van.
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