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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. 
 
Visie: 
Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat Imbema de reductie doelstellingen op 
energiegebied haalt door de organisatie uit te dagen om het energiegebruik van de 
gebouwen, leaseauto’s en vliegreizen te reduceren en om onderzoek te doen naar 
alternatieve vormen van energie. 
 
Kerntaak Milieumanagement 
Het onderwerp milieu is een onderwerp waar nu en in de toekomst nog grote stappen 
gemaakt kunnen worden, blijkt uit onze interne en externe stakeholderanalyse. Om inzicht 
te krijgen in onze milieubelastende bedrijfsactiviteiten hebben wij een 
milieuaspectenregister opgesteld. De activiteiten met een hoog risico pakken wij op.  
 
Energie is een belangrijk onderwerp binnen milieumanagement en zijn er de grootste 
besparingen te halen voor Imbema. Om onze CO2-footprint inzichtelijk te krijgen, hebben 
we de volgende onderwerpen opgepakt: 

•  De energiestromen worden gemonitord 
• Het energiegebruik wordt beoordeeld 
• Energiebesparende maatregelen worden gepland en uitgevoerd 
• Het resultaat van de energiebesparende maatregelen periodiek wordt beoordeeld 
• Geplande activiteiten ter verbetering van de energie-efficiency voortdurend worden 

geactualiseerd 
• We blijven voldoen aan de relevante milieu wet- en regelgeving. 

 
Om het milieubeleid ten uitvoer te brengen is onderwerp “Milieu en Energie” ondergebracht 
bij de MVO-manager, afdeling Kwaliteit. Jaarlijks worden de financiële middelen bepaald en 
opgenomen in het budget. 
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Strategie: 
In 2022 leggen we de nadruk op de volgende onderwerpen: 

• Algemeen 
o Eind 2022 is de totale CO2-uitstoot per FTE van Imbema met meer dan 5% 

gereduceerd ten opzichte van 2018 door het uitvoeren van een energiescan 
op onze gebouwen en de voorgestelde maatregelen, indien haalbaar, te 
implementeren. 

o Minimaal 50% van de proprosities van de afgelopen 2 jaar worden 
geanalyseerd op duurzaamheidsaspecten. 

o Alle nieuwe proposities worden getoetst op duurzaamheidsaspecten. 
 

• Alternatieve energie 
o Elk jaar wordt onderzocht welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van 

alternatieve energie en welke van deze ontwikkelingen toepasbaar zijn voor 
Imbema. 

• Gebouwen 
o Eind 2022 is de gemiddelde CO2-uitstoot per m3 gas verminderd met meer 

dan 5% uitgedrukt in CO2/per m3 tov 2018. 
o Eind 2022 is de gemiddelde CO2-uitstoot per KWH verminderd met meer dan 

met 5% uitgedrukt in CO2/per KWH tov 2018. 
o Eind 2022 is op alle locaties een nulmeting uitgevoerd in het kader van 

energielabel C. 
• Leaseauto’s 

Eind 2022 is de gemiddelde CO2-uitstoot per gereden kilometer van de leaseauto’s 
verminderd met meer dan 5%, uitgedrukt in CO2/per kilometer, ten opzichte van 
2018 door het opstellen van een lease- en mobiliteitsbeleid en de daaruit 
voortkomende maatregelen. 

• Transport 
Eind 2022 hebben we inzicht in de CO2-uitstoot bij 50% van onze externe 
transportbewegingen. 
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Rapportage 
Door alle domeinen en shared services is een OGSM opgesteld, deze zijn in lijn met de OGSM 
van de directie. In de OGSM van de directie zijn een aantal verplichte KPI’s met betrekking 
tot Milieumanagement opgenomen. Deze KPI’s zijn door vertaald naar de OGSM van de 
domeinen en shared services. Minimaal 3 keer per jaar vindt er een kwartaalreview plaats. 
Tijdens dit overleg wordt de status van de realisatie van de strategische doelen (OGSM) en 
het budget besproken. Dit overleg wordt geleid door de kwaliteitsmanager. Aanwezig bij dit 
overleg zijn de CEO, COO, Business Controller en de sector- of servicemanagers. 
 
Elk halfjaar, eind Q2 en eind Q4, wordt er een Energie auditverslag opgeleverd. In dit verslag 
zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 

• Inzicht in de huidige energiestromen 
• Koppeling naar de reductiedoelstellingen 
• Een overzicht van de maatregelen inclusief de status 
• Een overzicht van de projecten met een CO2-gunningsvoordeel 
• De status van onze deelname aan een keteninitiatief, ontwikkelingsproject of CO2-

reductieprogramma. 
 
Elk jaar, eerste kwartaal, worden de volgende documenten opgeleverd en/of geactualiseerd: 

• Directiebeoordeling 
• Organizational Boundary 
• Communicatieplan 
• Jaarplan Duurzaam Ondernemen 
• CO2-handboek 
• Milieubeleid 
• Verplichte publicatie op de website. 

 
Audit 
Twee keer per jaar wordt er een audit uitgevoerd op alle processen en beleidstukken die 
betrekking hebben op het energiebeleid (CO2-footprint). Een keer per jaar wordt de audit 
uitgevoerd door een externe partij, Kiwa. De andere audit is een interne audit. Deze audit 
wordt uitgevoerd door het team Kwaliteit. 
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RACI 
Eindverantwoordelijk:  CFO 
Verantwoordelijk:   Kwaliteitsmanager 
Betrokken:  KAM-coördinator, Facilitairmanager, 

Communicatiemedewerker 
Geïnformeerd:   Interne en externe stakeholders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versie Datum  Aanpassing Wie 
0.1 06-11-2018 Initiële opzet M. Nales 
1.0 14-01-2019 Goedkeuring H. Groot Beumer (COO) M. Nales 
1.1 03-09-2020 Hervormd naar 2020 R. Zwarts 
1.2 04-11-2021 Geactualiseerd M. Nales 
1.3 25-03-2022 Geactualiseerd R. van den Broek 
    
    

 


