Energiemanagement:
borging van succes

Energiemanagement helpt een organisatie zijn behaalde energie
besparingssuccessen vast te houden en zorgt voor een proces van
continue verbetering van de prestaties.
Door aandacht voor energie-efficiencyverbetering te verankeren in
de dagelijkse praktijk, kunnen de (energie)kosten effectief en
efficiënt worden beheerst. Dat is winst voor uw organisatie, voor
het milieu én voor uw portemonnee!
De Europese Unie heeft het belang van energiemanagement
onderschreven door met een Europese norm voor
Energiemanagement te komen, de EN 16001. Voldoet u aan de MJA
energiezorg, dan kunt eenvoudig voldoen aan de EN 16001. U kunt
uw organisatie hierop ook laten certificeren.

Definitie Energiemanagement
Energiemanagement is het op structurele en economisch
verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische,
technische én gedragsmaatregelen om het gebruik van
energie (inclusief de energie voor de productie en het
gebruik van grond- en hulpstoffen) te minimaliseren.

Blijvende aandacht
Energiemanagement is structurele aandacht voor energie binnen
een organisatie, met als doel het energiegebruik te verlagen en
vooral ook de bereikte verbeteringen vast te houden. Concreet
betekent energiemanagement het voortdurend doorlopen van de
PDCA-cyclus: PLAN > DO > CHECK > ACT om de zelf gekozen
energiedoelstellingen te behalen.

Ofwel: energiebeleid maken (waar willen we staan in 20..),
maatregelen plannen, maatregelen uitvoeren, resultaten controle
ren en op basis daarvan de plannen eventueel bijstellen.
De PDCA-cyclus vindt u terug in de ISO 14001, EN 16001 en de
MJA aanpak voor energiemanagement.

Commitment is essentieel
Implementatie van energiemanagement vergt draagvlak in de
gehele organisatie. Directie en management moeten zich commit
teren en middelen (mensen, tijd en geld) ter beschikking stellen om
energiemanagement in te voeren en te onderhouden. Dit is
cruciaal, ervaring leert, dat mislukkingen terug te voeren zijn op
gebrek aan commitment.

Energiemanagement: wat levert het op?
Er zijn meerdere redenen waarom Energiemanagement
interessant is voor uw organisatie:
• Extra energiebesparing; organisaties met een goed werkend systeem
besparen meer dan organisaties die dat niet hebben.
• Mogelijke efficiencyvoordelen zoals hogere productie, betere
kwaliteit van producten/diensten, betere benutting van
grondstoffen;
• Kostenbesparing door gerichte beheersing van het energiegebruik
en door inzicht in het energiegebruik;
• Voldoen aan wettelijke eisen;
• Inzicht in energie-inspanningen en de resultaten daarvan;
• Blijvende aandacht en meer samenwerking binnen de organisatie;
• Verbeterde (contract) onderhandelingspositie met het energiebedrijf;
• Een positief (groen) bedrijfsimago.

ISO 14001, HACCP en ISO 9001
Indien uw organisatie al een ISO 14001:2004, ISO 9001:2000 of
HACCP certificaat heeft kunt u daarin eenvoudig energie-eisen
opnemen. Hiervoor heeft Agentschap NL linking lists ontwikkeld.

Mijnenergiezorg.nl
Agentschap NL heeft en speciale website ontwikkeld voor het
invoeren van energiemanagement www.mijnenergiezorg.nl
Op deze website kunt u lezen wat u moet doen, bijhouden van uw
progressie en een adviseur uw documenten en uitwerkingen laten
controleren. Iedere organisatie kan en mag van deze website
gebruik maken. U kunt zich direct ‘on line’ en vrijblijvend aanmel
den via de website.

MJA 3
Sinds 1992 sluiten overheid en bedrijfsleven, op basis van
vrijwilligheid, meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA’s)
af. In 2008 is de MJA3 ondertekend. Met deze nieuwe MJA
hebben bedrijven, brancheorganisaties en productschappen
zich verplicht tot het leveren van een inspanning om de
energie-efficiency met 2% per jaar te verbeteren tov 2005.
Het hebben van een volwaardig energiemanagement
systeem is een verplicht onderdeel van de MJA3.
Bedrijven die zijn aangesloten bij de MJA3, kunnen tijdens
de looptijd van de MJA3 gebruik maken van de
ondersteuning van Agentschap NL. Dit betekent onder
meer praktische ondersteuning bij het opstellen van
energie-efficiencyplannen (EEP), het invoeren van
energiemanagement, aandacht voor ketenefficiency en het
inpassen van duurzame energie in de bedrijfsvoering.

2 | Energiemanagement: borging van succes

Over het MJA-programma
De meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA’s) zijn overeen
komsten tussen de ministeries van EL&I, IenM, Financiën, IPO,
bedrijven en instellingen over het effectiever en efficiënter
inzetten van energie.

Informatiepunt NL Energie en Klimaat
(tussen 9:00 - 12:00 uur en 14:00 - 16:00 uur)
Telefoon: (088) 602 9200
E-mail: info.mja@agentschapnl.nl
Internet: www.agentschapnl.nl/mja
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