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Aanleiding
Conform de nieuwe HLS ISO 50001:2018 norm, moet het Energiebeleidsplan voldoen aan een aantal
aanvullende eisen die nu nog geen onderdeel zijn van het Energiebeleidsplan 2018-2020 van Arcadis B.V.
Onderstaand zijn deze eisen weergegeven (Engels):
•
•
•

[…] includes a commitment to satisfy applicable legal requirements and other requirements related to energy
efficiency, energy use and energy consumption;
[…] supports the procurement of energy efficient products and services that impact energy performance;
[…] supports design activities that consider energy performance improvement.

Bovenstaande onderwerpen worden weliswaar behandeld in o.a. het handboek EnMS, onderliggende
beleidsstukken en memo’s, en procesbeschrijvingen. Middels dit addendum worden deze onderwerpen ook
meegenomen in het Energiebeleidsplan van Arcadis. Vanaf het volgende Energiebeleidsplan worden de
onderwerpen geïntegreerd in het document zelf.

Wet- en regelgeving
Arcadis B.V. voldoet aan de geldige wet- en regelgeving m.b.t. energie en houdt de status van compliance
regelmatig bij. Het proces zelf is weergegeven in een proces flow diagram en verder ook beschreven in het
handboek EnMS. Binnen het energieteam is een verantwoordelijke persoon aangewezen om de checklijst wet- en
regelgeving minimaal 1 keer per 6 maanden te actualiseren, te onderhouden en zo nodig acties uit te zetten.
Deze checklijst is onderdeel van het portfolio van het EnMS en wordt conform het opgestelde beleid beheerd
(documentenbeheersysteem; Imandra).
Arcadis B.V. is zich bewust van de wettelijke verplichtingen, de te nemen stappen om te voldoen aan de eisen en
de benodigde middelen en heeft het proces actief geïntegreerd in het EnMS.

Duurzame inkoop
Arcadis B.V. heeft een actief beleid betreffende duurzame inkoop. De meest actuele documenten zijn opgenomen
in het portfolio van het EnMs onder ‘Sustainable Procurement’.
Elk jaar wordt ernaar gestreefd om het beleid aan te scherpen en te verbeteren, dit vooral in samenwerking met
de voor inkoop verantwoordelijke medewerkers.
Verder is Arcadis bezig met het opstellen van een checklijst om de leveranciers in de toekomst te kunnen
beoordelen op duurzaamheid.
Arcadis B.V. is actief bezig met het eigen (duurzaam) inkoopbeleid en ontwikkelt dit beleid elk jaar verder. Arcadis
heeft het proces actief geïntegreerd in het EnMS.

Duurzaam Design
Arcadis B.V. heeft geen kantoren in eigendom wat de impact op design beperkt. Desondanks gaat Arcadis
regelmatig het gesprek aan met gebouweigenaars, verhuurders, aannemers, onderhoudsbedrijven etc. en is
actief betrokken tijdens verbouwingen, renovaties en te implementeren energiebesparingsmaatregelen. Ook heeft
Arcadis de CRE-guidelines geïmplanteerd die richting geven betreffende huur, contractverlenging, verbouwing en
renovatie van gebouwen. De CRE-guidelines zijn opgenomen in het portfolio van het EnMS. Gestelde
(duurzaamheids-)eisen aan aannemers en onderhoudspartijen zijn opgenomen in elk contract mits van
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toepassing. Duurzaamheidsdoelstellingen betreffende het gebouw zelf worden regelmatig besproken met de
gebouweigenaar (verantwoordelijke persoon Real Estate Manager). Op deze manier worden verschillende
duurzame initiatieven opgestart en maatregelen gerealiseerd. Dit wordt wederom actief gecommuniceerd (intern
en extern) en opgenomen in de energie efficientie rapportage.

Conclusie
Middels deze memo wordt invulling gegeven aan de nieuwe, aanvullende eisen uit de ISO 50001 norm (HLS).
Vanaf 2020 en het nieuwe Energiebeleidsplan worden besproken onderdelen meegenomen in het document zelf.
Voor akkoord voorgelegd aan de Stuurgroep.
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