ISO 50001
Energiemanagement

MANAGEMENTSYSTEMEN
Energie

Ondanks dat energie voor veel bedrijven en organisaties een serieuze
kostenpost is, krijgen energiekosten in veel gevallen nog maar weinig
aandacht. De ISO 50001 biedt een structuur om de aandacht voor energie in
uw bedrijfsvoering te integreren en zo op korte en op lange termijn te
besparen op energiekosten en de carbon footprint te verkleinen.
Waarom ISO 50001?
Met een energiemanagementsysteem zorgt u voor structurele aandacht voor uw energieverbruik. Dit
kan u een flinke besparing op uw energiekosten opleveren. Hiermee worden uw operationele kosten
verlaagd en wordt investeren in langetermijnbesparingen een stuk gemakkelijker. Daarnaast geeft u
met een ISO 50001-systeem automatisch invulling aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien
uit bijvoorbeeld de Energy Efficiency Directive, het Activiteitenbesluit of uw omgevingsvergunning.
Of u nu zaken doet met het bedrijfsleven of met de overheid, steeds vaker vraagt uw klant een bewijs
van goed gedrag op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit gebeurt niet alleen bij
aanbestedingen, maar ook wel bij losse opdrachten. Dit bewijs kunt u leveren met een energiemanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens ISO 50001.

Waarom BMD Advies Rijndelta?
BMD Advies Rijndelta zet samen met u een energiemanagementsysteem op waarmee u binnen de
kortste tijd uw ISO 50001-certificaat behaalt.
Het hart van dit energiemanagementsysteem is een overzichtelijk meet- en monitoringssysteem van
waaruit u op basis van gefundeerde energiedata direct energiebesparende maatregelen doorvoert of
beslissingen neemt om te investeren in langetermijnbesparingen. Geen lange procedures en dikke
handboeken, maar een eenvoudig systeem dat aansluit bij uw eigen bedrijfsvoering of uw bestaande
managementsystemen.
BMD Advies Rijndelta heeft 25 jaar advieservaring en brede kennis op het gebied van milieuwet- en
regelgeving. Tevens hebben wij veel ervaring met het opzetten en onderhouden van managementsystemen, ook in uw branche. Wij staan voor een kostenefficiënte en praktijkgerichte aanpak, en
passen deze dagelijks toe bij meer dan 300 klanten. Wij zetten onze kennis en ervaring graag in om
ook uw bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen.
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