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1. Algemeen 
 
1.1 Energiemanagementsysteem 

Flexcorail BV heeft een energiemanagementsysteem ingericht, gedocumenteerd en geïmplementeerd en 
onderhoudt deze overeenkomstig de eisen van de NEN-EN-ISO 50001-norm. 
Het vormt onderdeel van de algehele bedrijfsvoering, van de managementsystemen en is gericht op de 
energieaspecten en verbetering in energie-efficiency. 
 
1.2 Toepassingsgebied 

1.2.1 Organizational boundary 
Flexcorail BV vormt de organizational boundary en is verantwoordelijk voor 100% van de GHG emissies die vrijkomen 
bij de bedrijfsvoering. Indien er een organisatorische wijziging plaatsvindt, zal de boundary opnieuw worden 
beoordeeld en daar waar nodig aangepast worden. 
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1.2.2 Operational boundary 
Om de operational boundary af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope indeling volgens het CO2- 
Prestatieladder protocol van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). 
 
 

 
 
Figuur 2 Scope diagram 

 
1.3 Continue verbetering 

Het energiebeleid is gericht op continue verbetering van alle bedrijfsprocessen ten aanzien van het 
energiegebruik en –verbruik. Hierin spelen alle medewerkers en de diverse afdelingen een zeer 
belangrijke rol. 
 

 
 
 
 
 
Figuur 3 Contnue verbetering 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEyfGgvMzMAhVqKsAKHYWyB2cQjRwIBw&url=https://www.nen.nl/Training-Advies/Trainingdetailpagina/ISO-50001-opzetten-en-invoeren-van-een-energiemanagementsysteem.htm&bvm=bv.121421273,d.d24&psig=AFQjCNHjAQF1NgkGQslmLZO-jDwXia7IoQ&ust=1462865122482488


 NEN-EN-ISO 50001                          
           
 

Versie 1.0 3 mei 2016   Definitief 

2. Managementverantwoordelijkheid 
 
2.1 Directie 

De directie heeft een energiebeleid opgesteld waarin zij haar verbintenis tot ondersteuning en continue 
verbetering van de effectiviteit van het energiemanagementsysteem aantoont. 
Daarin stelt de directie de middelen (tijd, financiële middelen, personeel) ter beschikking die nodig zijn 
om de geformuleerde energie reductiemaatregelen en (milieu-) doelstellingen uit te voeren rekening 
houdend met het correct functioneren van het bedrijf inclusief de managementsystemen. 
De eisen die de directie stelt aan deze middelen zijn dezelfde eisen die een overheids- of 
keuringsinstantie stelt. Er worden geen standaardbudget of eisen vastgesteld voor de benodigde 
middelen, hetgeen de flexibiliteit vergroot. 
 
2.2 Directievertegenwoordiger 
De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor alles met betrekking tot de managementsystemen en de 
CO2-Prestatieladder. 
 
De controller is verantwoordelijk voor het onderhouden van de managementsystemen en voor het 
opstellen, het verzamelen van data ten behoeve van de emissie-inventaris en het rapporteren conform 
ISO 14064-1 en de CO2-Prestatieladder (versie 2.1). 
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3. Energiebeleid 
 
3.1 Energiebeleidsverklaring 

Flexcorail BV houdt zich bezig met het uitvoeren van werkzaamheden aan bovenleiding en elektrische 
installaties alsmede werkplekbeveiliging aan railinfra, tram en metrolijnen. 
 
Het beleid van Flexcorail BV staat voor een klantgericht handelen, een actief kwaliteits-, VGM- en 
milieubeleid en een innovatieve opstelling. 
 
De directie geeft de zorg voor het milieu daarom hoge prioriteit bij haar bedrijfsvoering en geeft vorm aan 
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid door het begrip ‘maatschappelijk 
verantwoord ondernemen’ concreet na te streven en toe te passen aan de hand van: 

haar gecertificeerd veiligheid managementsysteem Branchegerichte Toelichting 
Railinfrastructuur en VGM Checklist Aannemers VCA*; 

haar gecertificeerd ISO 9001; 
 
Flexcorail BV heeft een energiebeleid opgesteld dat gekoppeld is aan haar kwaliteit-, milieu- en 
securitybeleid en waarin voortdurend gestreefd wordt naar: 

het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en andere eisen die relevant zijn voor het 
energiebeleid van haar organisatie; 

continue verbetering van de energie-efficiency; 

het nemen van passende energie reductiemaatregelen en CO2-reductiemaatregelen; 

het meten, registreren en controleren van de verschillende energiegebruikcijfers; 

het actief betrekken van alle medewerkers bij de uitvoering van het energiebeleid; 

het zorgvuldig beoordelen van compensatie en energiezuinige alternatieven. 
 
Om vorm te geven aan haar energiebeleid heeft Flexcorail BV een energiemanagementsysteem volgens ISO 
50001 geïntegreerd, waarin: 

het energiegebruik systematisch wordt beoordeeld; 

de (significante) energiestromen in kaart zijn gebracht en worden geactualiseerd; 

energie- en CO2-reductiemaatregelen zijn geformuleerd, gepland en worden uitgevoerd; 

het resultaat van die energie reductiemaatregelen periodiek wordt beoordeeld; 

geformuleerde doelstellingen jaarlijks worden geactualiseerd en gecommuniceerd; 

het management periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang. 
 
Het energiebeleid zal tijdens de directieboordelingvergadering worden geëvalueerd en zal waar nodig 
worden bijgewerkt. 
Deze energiebeleidsverklaring is voor iedere belanghebbende opvraagbaar. 
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4. Energieplanning 
4.1 Algemeen 

Om te voldoen aan de eisen van ISO 50001 en de CO2-Prestatieladder stelt Flexcorail BV jaarlijks haar CO2- 
footprint op aan de hand van de Milieubarometer van Stichting Stimular. Door middel van het invoeren 
van data in de Milieubarometer worden de CO2-emissies gekwantificeerd en berekend in tonnen. De 
emissieaspecten van scope 1 en scope 2 worden volgens het CO2-Prestatieladder protocol van SKAO 
weergegeven. 
 
4.2 Wettelijke en andere eisen 

Flexcorail BV conformeert zich aan de van toepassing zijnde wettelijke en andere eisen, welke eenmaal per 
jaar worden beoordeeld, met betrekking tot de energieaspecten. 
Wettelijke eisen komen voort uit: 

Nationale en internationale eisen; 

Landelijke, provinciale of gemeentelijke eisen; 

Eisen opgenomen in de vergunning. 
Andere eisen kunnen voortkomen uit: 

Eigen beleid; 

Overeenkomsten/afspraken met overheidsinstanties; 

Overeenkomsten/afspraken met klanten; 

Niet-wettelijke richtlijnen; 

Vrijwillige gedragscodes of praktijkrichtlijnen; 

Vrijwillige milieukeur of verbintenissen tot productzorg; 

Eisen van brancheverenigingen; 

Openbare verplichtingen van de organisatie. 
 
4.3 Energiebeoordeling 

Het energiegebruik en –verbruik wordt geanalyseerd, geëvalueerd en significant energiegebruik 
geïdentificeerd. De volgende energieaspecten en –stromen zijn per scope geïnventariseerd en 
vastgelegd: 
 
4.3.1 Directe CO2-emissies (scope 1) 
Brandstoffen 

Aardgas voor verwarming in m3 
Zakelijk verkeer 
Personenauto’s in liters benzine 
Personenauto’s in liters diesel 
 
4.3.2 Indirecte CO2-emissies (scope 2) 
Elektriciteit 
Ingekochte elektriciteit in kWh 
 
4.4 Referentie voor energiegebruik 

Flexcorail BV heeft 2015 vastgesteld als referentiejaar. Zij wil een reductie nastreven van minimaal 2% op de 
totale CO2-emissie ten opzichte van het referentiejaar. 
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4.5 Energieprestatie indicatoren 

In de onderstaande tabel worden de energieaspecten weergegeven die jaarlijks gemonitord, gemeten en 
beoordeeld worden. De prestaties worden vergeleken met het voorgaande jaar. 
 

energieaspect Frequentie Uitvoering door Registratiedocument 

Elektriciteit gebouwen Maandelijks Financieel Administratief 
Medewerker (FAM) 

Energieverbruik 

Brandstof wagenpark Maandelijks FAM Energieverbruik 

Gasverbruik Maandelijks FAM Energieverbruik 

Papierverbruik Half jaarlijks FAM Energieverbruik 
 
 
4.6 Doelstellingen, taakstellingen en programma’s m.b.t. energie 

Het energiemanagementsysteem maakt onderdeel uit van het managementsysteem volgens ISO 9001 
en is opgesteld volgens de plan-do-act-check cyclus. Deze manier dwingt Flexcorail BV tot 
continue verbeteringen. 
 
De directie stelt tijdens de directiebeoordelingsvergadering verbeterdoelstellingen op ten behoeve van 
het kwaliteit-, milieu-, energie- en security beleid. De geformuleerde (milieu)doelstellingen en energie 
reductiemaatregelen worden tijdens de directiebeoordelingsvergadering geëvalueerd en geactualiseerd. 
 
Tevens worden in de directiebeoordelingsvergadering nieuwe doelstellingen en energie 
reductiemaatregelen opgesteld mede naar aanleiding van de CO2-footprint. Periodiek worden de (milieu) 
doelstellingen en energie reductiemaatregelen intern en extern gecommuniceerd (zie Communicatieplan). 
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5. Implementatie en uitvoering 
 
5.1 Algemeen 

Flexcorail BV geeft de zorg voor het milieu hoge prioriteit bij haar bedrijfsvoering. Daarom stelt zij 
(milieu)doelstellingen en energie reductiemaatregelen op om haar CO2-uitstoot en haar energieverbruik 
te verminderen. 
 
5.2 Bekwaamheid, training en bewustzijn 
5.2.1 Bekwaamheid 
 
Directie 

De directie bepaalt het uit te voeren beleid, doet investeringen en stelt financiële middelen beschikbaar 
voor de uitvoering van het energiebeleid. De directie bepaalt het energiebeleid. Zijn communiceert zowel 
intern als extern over het beleid. 
 
Managementteam 

Het managementteam bestaande uit de directie, controller, calculator, werkvoorbereider en 
secretaresse, bespreekt tijdens de directiebeoordelingsvergaderingen zaken aangaande het 
energiebeleid. De betrokkenheid van de directie en het managementteam beperkt zicht niet tot alleen de 
directiebeoordeling. Indien wenselijk zullen resultaten van dit overleg intern en/of extern worden 
gecommuniceerd. 
 
KAM-coördinator 
De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor het energiebeleid. Hiervoor voert de KAM-coördinator 
regelmatig overleg met de controller. De KAM-coördinator bespreekt zaken aangaande het energiebeleid 
in de directiebeoordelingsvergadering. 
 
Controller 

De controller is verantwoordelijk voor de uitvoering van het energiebeleid en voert daarover overleg met 
de KAM-coördinator. Ook zal de controller (na goedkeuring van door de directie) het vastgestelde beleid 
in nauw overleg met betrokkenen (directie, MT, leidinggevenden en medewerkers) bespreken en 
uitvoeren. 
De controller controleert eenmaal per jaar of de wettelijke en andere eisen die van toepassing zijn op de 
milieu- en energieaspecten nog actueel zijn (activiteitenbesluit en PGS15). 
 
Projectleiders/uitvoerders 

De projectleiders/uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de directie 
goedgekeurde energiebeleid. Zij worden geacht om mee te denken en voorstellen te doen ten aanzien 
van verbeteringen op het gebied van energie-efficiency. 
 
Medewerkers 
Alle medewerkers zullen de werkzaamheden uitvoeren volgens het opgestelde beleid en de op dat 
moment geldende procedures. Ook zij worden geacht om mee te denken en voorstellen te doen ten aan 
zien van verbeteringen op het gebied van energie-efficiency. 
 
5.2.2 Trainingen 
De controller, afdeling P&O en directie zijn verantwoordelijk voor een optimaal personeelsbeleid waarbij 
de nodige aandacht aan opleidingen, training en/of instructie van het uitvoerend personeel wordt 
besteedt. 
Opleidingen en trainingen (intern of extern) maken onderdeel uit van het kwaliteit-, milieu-, energie- en 
securitybeleid. Door te voldoen aan het vastgestelde profiel voor de verschillende functies wordt direct 
de kwaliteit van de medewerkers geborgd. 
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5.2.3 Bewustzijn 
Alle medewerkers zijn bekend met en zich bewust van hun taken en verantwoordelijkheden ten opzichte 
van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Energie. 
 
5.3 Communicatie 
 
5.3.1 Interne communicatie 

De interne communicatie is gericht op het informeren van alle medewerkers over het energiebeleid en 
de energie reductiedoelstellingen. Mede dankzij hun inbreng, kennis en medewerking kan invulling 
gegeven worden aan het energiebeleid, het behalen van de geformuleerde doelstellingen en 
energiereductie (zie Communicatieplan). 
 
5.3.2 Externe communicatie 
De externe communicatie is gericht op het informeren van klanten, prospects, leveranciers, bevoegd 
gezag en andere belanghebbenden over het energiebeleid en de energie reductiedoelstellingen en het 
breed uitdragen van het milieubeleid van Flexcorail BV om op deze manier anderen aan te sporen eveneens 
hun CO2-uitstoot te verminderen en de zorg voor het milieu meer of een nog betere invulling te geven 
(zie Communicatieplan). 
 
5.4 Documentatie 

 
5.4.1 Documentatie-eisen 
Flexcorail BV heeft diverse procedures en documenten opgesteld die betrekking hebben op de diverse 
managementsystemen. 
 
5.4.2 Beheersing van documenten 
De controller beheert de interne en externe documenten die betrekking hebben op de diverse 
managementsystemen met behulp van een referentielijst. Op deze referentielijst staat wie over welk 
document beschikt, welke versie actueel is, waar het originele document zich bevindt en wie 
verantwoordelijk is voor het aanbrengen van wijzigingen. 
De KAM-coördinator geeft zijn goedkeuring voor (aanpassingen in) een document. Deze goedkeuring is 
tevens de vrijgave van het document. Uiteraard kan dit gaan in overleg met betrokken medewerkers, 
projectleiders/uitvoerders, management en directie. 
De projectleiders/uitvoerders zijn algemeen verantwoordelijk voor het uitvoeren en het toepassen van 
iedere wijziging. 
De controller beheert een exemplaar van alle vervallen (relevante) interne documenten met bijhorende 
informatie. De externe documenten worden naar behoefte bewaard en overige documenten worden 
vernietigd. De gearchiveerde documenten worden gearchiveerd voor tenminste vijf jaar en zijn in te zien 
bij de beheerder van het document. 
 
5.5 Beheersing van de werkzaamheden 

Flexcorail BV beoordeelt de werkzaamheden die samenhangen met de milieu- en energieaspecten. Om de 
werkzaamheden te beheersen zijn en/of worden 
(milieu-)doelstellingen en energie reductiemaatregelen opgesteld met de afweging of de doelstelling of 
maatregel relevant en haalbaar is. 
 
5.6 Ontwerp 

Bij de inkoop of het opnemen van een nieuw product en/of nieuwe dienst wordt uitgezocht welke 
invloeden het product heeft op alle aspecten (ontwerp, energie, milieu, productie, verkoop, gebruiker) 
van het proces. Belangrijk hierbij is dat het product en/of de dienst voldoet aan de wettelijke eisen met 
goede commerciële uitgangsposities. 
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6. Controle 
 
6.1 Monitoring en meting 

Om vorm te geven aan haar energiebeleid heeft Flexcorail BV een energiemanagementsysteem volgens 
NEN-EN-ISO 50001 opgezet, waarin het energiegebruik systematisch wordt beoordeeld, de 
(significante) energiestromen in kaart zijn gebracht en worden geactualiseerd, energie 
reductiemaatregelen zijn geformuleerd, gepland en worden uitgevoerd, het resultaat van die energie 
reductiemaatregelen periodiek wordt beoordeeld, geformuleerde doelstellingen jaarlijks worden 
geactualiseerd en gecommuniceerd en het management periodiek wordt geïnformeerd over de 
voortgang. 
Eventuele veranderingen ten opzichte van het referentiejaar met betrekking tot veranderingen in de 
operationele en de organisatorische boundary en in de GHG-kwalificatiemethoden zullen op basis van 
nacalculatie worden aangepast. 
 
6.2 Beoordeling van de naleving wettelijke en andere eisen 

De jaarlijkse controle, de directieboordelingsvergadering en de interne audits vormen een optimale 
beoordeling op: 
- Het energiebeleid; 
- Het energiemanagementsysteem; 
- De voortgang van de (milieu-)doelstellingen en de energie reductiemaatregelen; 
- De wettelijke en andere eisen; 
- De documentatie en registraties. 
 
6.3 Interne audit van het energiemanagementsysteem 

Flexcorail BV hanteert een intern auditsysteem waarbij door eigen medewerkers vooraf geplande en 
gecoördineerde audits binnen het bedrijf worden uitgevoerd. Op die manier wordt het effect van de 
managementsystemen getest. De aangestelde interne auditors hebben geen directe 
verantwoordelijkheden over de activiteiten die zij controleren. Door onpartijdigheid wordt het effect 
geoptimaliseerd. 
Jaarlijks vindt de energie-audit plaats. Deze audit betreft een inventarisatie van alle energiestromen en 
de mogelijkheid tot reductie hierin. 
 
6.4 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 

De energie reductiemaatregelen worden jaarlijks beoordeeld. Indien zij niet het beoogde resultaat 
opleveren kunnen de doelstellingen en de maatregelen bijgestuurd worden of desgewenst kunnen er 
corrigerende of preventieve maatregelen getroffen worden. 
 
6.5 Beheersing van registraties 

Registraties ten behoeve van het energieverbruik en de CO2-emissie worden door controller verzameld 
en gearchiveerd. De registraties worden minimaal 5 jaar bewaard. 
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7. Directiebeoordeling van het energiemanagementsyteem 
 
7.1 Algemeen 

Met een frequentie van minimaal tweemaal per jaar zal de directie en management in het bijzijn van de 
KAM-coördinator het kwaliteits- en milieumanagementsysteem, het geïntegreerde energiemanagementsysteem 
beoordelen op functioneren en op geschiktheid. Bij deze beoordeling wordt uitgegaan van de normeisen van ISO 
9001, VGM Checklist Aannemers, ISO 14061 en CO2-Prestatieladder 
Handboek SKAO versie 3.0 
 
Ter voorbereiding op de directieboordelingsvergadering draagt de KAM-coördinator onderwerpen aan 
van de door de directie en management van Flexcorail BV te boordelen input. 
 
7.2 Input voor de directiebeoordeling 

De punten van input zijn: 
- Ingekomen klachten 
- Nieuwe procedures/aanpassingen kwaliteitssysteem 
- Beoordeling leveranciers 
- Evaluatie afgeronde projecten 
- Keuring van gereedschappen enz./beheersing van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen 
- Overzicht belangrijke documenten 
- Aandachtspunten onderhanden werk 
- Doelstellingen/actiejaarplan/beleidsverklaring 
- Opleidingsbehoeften/opleidingsplan/evaluatie 
- Klanttevredenheid 
- Organisatie 
- Resultaten werkplek inspecties 
- Beoordeling leidinggevenden 
- RIE/Plan van Aanpak 
- Persoonlijke beschermingsmiddelen 
- Ongevallen/incidenten 
- Ongevalcijfers 
- Doelstellingen verzuim 
- Audits 
- Externe veranderingen 
- Effectiviteit preventieve en corrigerende maatregelen 
- Milieu/CO2-beleid 
- Budget 
- Wet- en regelgeving 
- Milieuaspecten- en effectenregister 
- Initiatieven 
- Communicatieplan 
- Directiebeoordeling 

 
7.2 Output van de directiebeoordeling 

De punten van output zijn: 
- Verbeteringen ten aanzien van de managementsystemen 
- Verbeteringen ten aanzien van producten 
- Voortgang 
- Tevredenheid 
- Actiepunten/doelstellingen/verbeterpunten 
De resultaten (output) worden besproken met de betrokken medewerkers. 
De controller is verantwoordelijk voor de archivering van de verkregen rapportage en de daaruit 
voortvloeiende stukken. Al deze documenten worden voor een periode van 5 jaar bewaard. De 
documenten zijn inzichtelijk voor alle aanwezigen van de directiebeoordelingsvergadering. 
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