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1994, in ‘Stichting Toekomstbeeld der Techniek’,  
geschreven door A. Stikker en F.T. van der Molen

Meten en vergelijken 
van de milieuprestatie 
van het bedrijf
Schone kansen

ECONOMIE ECOLOG IE

12.2  Het belang van meten  
van milieuprestaties

Europa en Nederland hebben een begin gemaakt  
met het opzetten van milieusystemen (Nederland: 
milieuzorg), audits (EU-richtlijn) en normen 
(Groot-Brittannië: BS 7750) voor verantwoord 
milieubeheer.
In Nederland zal het midden- en kleinbedrijf niet altijd 
verplicht zijn bovengenoemde vormen van milieu-
beheer in te voeren, maar uit bedrijfseconomische 
overwegingen en in verband met de wetgeving zal  
het wel noodzakelijk zijn een of ander hanteerbaar  
en toegankelijk systeem te ontwikkelen om het milieu-
beheer kwantitatief en kwalitatief zichtbaar te maken 
(vaak ontwikkeld door de branche). Indien grotere 
ondernemingen ook hun leveranciers selecteren op 
basis van milieuprestatie wordt ook het MKB erbij 
betrokken.
Nu hebben formele systemen met procedures en 
handboeken de neiging bureaucratisch te worden 
waardoor gebruikers ze meer als een last dan als een 
hulpmiddel beschouwen.
Voor een effectief systeem en om de gebruikers te 
motiveren, is het daarom belangrijk uit de ingevoerde 
systemen een aantal voor het specifieke bedrijf rele-
vante gegevens te selecteren en te vertalen naar zo 
simpel mogelijk gedefinieerde Environmental Per-
formance Indicators. Met deze indicatoren kan men 
voortdurend de voortgang van het milieubeleid volgen. 
Daarbij worden dan de waarden van de indicatoren 
vergeleken met historische uitkomsten en op de 
toekomstgerichte doelstellingen. 

In principe kan men twee soorten methoden gebruiken 
om te meten, namelijk de kwalitatieve en de kwanti-
tatieve methode.
Bij de kwalitatieve methode worden veranderingspro-
cessen en de voortgang daarin gemeten door ‛scoring’. 
Er worden beoordelingscijfers gegeven of vastgesteld 
door de deelnemers zelf of samen met de baas over de 
voortgang, en daarbij hoort een toelichting. Een aantal 
grote bedrijven in de VS heeft een compleet systeem 
voor deze meting ontwikkeld dat tevens de 16 principes 
van verantwoord milieubeleid van de Internationale 
Kamer van Koophandel (ICC) bevat. Dit systeem zal 
hierna in paragraaf 12.3 worden toegelicht. Bij de 
kwantitatieve methode maakt men gebruik van speci-
fieke cijfers en getallen die zijn gebaseerd op technische 
metingen, volumemetingen en economische evaluaties. 
Hoe deze methoden kunnen worden toegepast, wordt 
in paragraaf 12.4 beschreven. Ieder bedrijf zal zelf 
moeten vaststellen welke onderdelen van de beschreven 
methoden zinvol en effectief zijn voor het meten van 
de milieuprestatie. Voor het midden- en kleinbedrijf 
zullen deze methoden aanzienlijk moeten en kunnen 
worden beperkt. Aan de andere kant kan een branche-
gerichte aanpak ook bij de kleinere bedrijven tot een 
breder draagvlak leiden.

Om tot beheersing en verminde-
ring van milieubelasting te kun-
nen komen, is het noodzakelijk 
dat ondernemingen over milieu- 
kengetallen kunnen beschikken. 
In de VS heeft men ervaring op-
gedaan met prestatie-indicatoren 
voor het milieu waarmee bedrijven 
hun eigen milieuprestaties inzich-
telijk kunnen maken. Meer kwan-
titatieve metingen voor bijvoor-
beeld milieurapportage richten 
zich vooral op afval en emissies, 
energieverbruik, geluidhinder en 
grondstofgebruik.

12.1 Inleiding

Om de milieuprestatie van het bedrijf inzichtelijk te 
maken, kun je van alles meten en vervolgens de massa- 
resultaten van deze metingen presenteren. Het over-
zicht van al deze gegevens levert niet direct informatie 
op. Over informatie spreekt men pas als de ontvanger 
van de gegevens inzicht krijgt in de situatie en indien 
de gegevens toegesneden zijn op de wensen van de 
ontvanger en het doel waarvoor hij de gegevens heeft 
opgevraagd.
Aan de top van de organisatiepyramide komen veel 
gegevensstromen samen. Het is voor het management 
vaak een hele toer om uit deze brij ‛informatie’ te 
filteren. Veel organisaties zijn er daarom al toe over-
gegaan ‛sleutelindicatoren’ te definiëren. De gegevens-
stroom kan zich dan beperken door voornamelijk de 
waarden van de indicatoren periodiek door te geven 
aan het management. Indien voor elke indicator ook 
duidelijk een norm en een kritiek gebied is overeen-
gekomen, kan de managementrapportage zich beperken 
tot een beschouwing over de redenen van eventuele 
afwijkingen van de indicatoren. Indicatoren lenen zich 
ook uitstekend om over een periode eenvoudig in een 
grafiek te worden weergegeven. Een plaatje zegt altijd 
meer dan veel woorden en een manager haalt er meer 
informatie uit. Op financieel en personeel gebied kent 
iedereen wel de bekende indicatoren als rentabiliteit, 
brutomarge en personeelsverloop. Omdat milieu vaak 
niet structureel op de managementagenda staat (tenzij 
er zich calamiteiten hebben voorgedaan), ontbreken  
de ‛prestatie- indicatoren voor het milieu’ dan ook.
Paragraaf 12.2 zal duidelijk maken dat het meten en 
sturen van de milieuprestatie belangrijk is. Paragraaf 
12.3 en 12.4 bespreken de kwalitatieve en de kwan-
titatieve methode voor het meten van milieuprestaties. 
Paragraaf 12.5 zal ingaan op prestatie-indicatoren 
voor het milieu ofwel ‛Environmental Performance 
Indicators’. Paragraaf 12.6 gaat in op het vergelijken 
(benchmarken) van de onderlinge milieuprestaties 
van bedrijven of bedrijfsonderdelen. Paragraaf 12.7 
geeft conclusies.

ARTIKEL



326 327
•  Voordat men middelen beschikbaar stelt voor een 

grootschalig project kan men zich beter veel moeite 
en problemen besparen door eerst een proefproject 
te doen in een deel van de onderneming, of in de hele 
organisatie de prestaties op één van de genoemde 
gebieden te meten. Elk proefproject zal minimaal 
moeten bestaan uit de onderdelen planning, 
gegevens verzameling en analyse, beoordeling en  
rapportage en invoering.

•  De drie belangrijkste doelen in de planningfase zijn 
het samenbrengen van de juiste mensen, het bepalen 
van de omvang en de doelstellingen van het project, 
het voorbereiden van een plan inclusief taken en 
tijdschema’s.

•  De omvang van het proefproject moet worden 
bepaald in relatie tot de gekozen gebieden:

•  Het gebied waarop de milieuprestatie betrekking 
heeft en specifieke doelstellingen moeten worden 
vastgesteld (bijv. 20% minder afval in 1995).

•  De typen prestatiemetingen die worden overwogen 
inclusief het waarderen, ‛impact’, risico, oorzaak  
en externe betrekkingen moeten worden bepaald.

•  De vraag moet worden gesteld of zowel kwalita  tieve 
als kwantitatieve metingen moeten worden uitge-
voerd.

•  De vraag moet worden gesteld of metingen die 
nieuwe gegevens vereisen, moeten worden geac-
cepteerd.

•  Gegevensverzameling en analyse: de definitie van  
de informatiebehoefte in de planningfase moet de 
aard van de informatie die nodig is om de prestaties 
te meten, bepalen.

•  Beoordeling en rapportage: de ultieme test van  
elke prestatiemeting is of de test in staat is de juiste 
doelgroepen effectief te informeren en of de beoogde 
prestatieverbeteringen kunnen worden bereikt door 
motivatie. De resultaten van het proefproject zullen 
daarom moeten worden beoordeeld op:

•  de specifieke doelstellingen van het project;
•  de effectiviteit van prestatiemaatregelen bij het 

verschaffen van informatie;
•  de effectiviteit van prestatiemaatregelen bij het 

motiveren van managers en staf om milieudoel-
stellingen te halen;

•  de verenigbaarheid met het milieubeleid;
•  de mogelijkheid tot praktische invoering en inte-

gratie in het bestaande managementsysteem;
•  andere voordelen zoals het aanmoedigen van samen-

werking tussen personen in verschillende bedrijfs-
functies en of niveaus in het bedrijf. 

12.5  Environmental  
Performance Indicators

Een Environmental Performance Indicator (EPI) kan 
men definiëren als een thermometer die de milieupres-
tatie van de onderneming op een bepaald deelgebied of 
op het totale gebied weergeeft. Omdat de beschikbare 
tijd van een manager beperkt is en men al snel het 
overzicht verliest als het aantal indicatoren te groot  
is, hoeven slechts enkele EPI’s te worden gedefinieerd. 
Deze EPI’s moeten echter wel een goed inzicht geven  

12.3 Kwalitatief beheer

Deze methode is een bruikbaar hulpmiddel voor het 
management. Het Global Environmental Management 
Initiative (GEMI) in de VS heeft een zinvolle methode 
uitgewerkt. Deze methode, het Environmental Self- 
Assessment Program (ESAP) is in 1992 door 21 van 
de belangrijkste ondernemingen in de VS ontwikkeld 
en wordt in 1994 getest en verder verfijnd. In samen-
hang met het ‛ICC Business Charter for Sustainable 
Development’ dat 16 grondbeginselen bevat, voorziet 
de methode in een regelmatige beoordeling van het 
prestatieniveau van een onderneming of bedrijfsonder-
deel op grond van deze 16 beginselen. Elk principe is 
onderverdeeld in een aantal elementen, die telkens 
bestaan uit vier opeenvolgende, uitgebreide beschrij-
vingen van mogelijke prestatieniveaus.

Deze vier prestatieniveaus zijn het voldoen aan 
wet geving, de ontwikkeling en de invoering van een 
grondbeginsel, de integratie ervan in algemene 
bedrijfsfuncties en ‘Total Quality Approach’. Een vijfde 
categorie geeft aan dat het betreffende element niet 
relevant is voor deze bedrijfsactiviteiten gezien de 
aard van deze activiteiten. De deelnemers in het 
beoordelingsproces waarderen hun bedrijfspraktijk 
aan de hand van elk element om vervolgens wegings-
factoren toe te kennen aan elk element. Deze wegings-
factoren zijn gebaseerd op het relatieve belang dat op 
dat moment wordt gehecht aan de invoering van het 
betreffende grondbeginsel in de onderneming of in het 
bedrijfsonderdeel. Op deze manier kan een gewogen- 
gemiddelde score per grondbeginsel worden bepaald.

Tabel 12.1 (zie verderop in dit artikel) geeft een 
overzicht van de 16 ICC-grond beginselen en van de 
elementen die door GEMI zijn opgesteld en in de 
praktijk worden getoetst in de deelnemende bedrijfs-
takken. Fig. 12.1 en 12.2 geven een uitgewerkt voor-
beeld van grondbeginsel 8. In 1993 begon een aan-
zienlijk aantal ondernemingen het ESAP-systeem van 
performance indicators toe te passen.

12.4 Kwantitatief beheer

De kwantitatieve methode is gebaseerd op traditionele 
wetenschappelijke en technische vaardigheden en kan 
worden gecombineerd met gezondheids- en veiligheids-
statistieken en met technieken uit ‘Total Quality 
Management’. Dergelijke kwantitatieve metingen 
hebben meestal als doel (milieu-)effecten te begrijpen, 
prestaties te verbeteren, kwantitatieve doelstellingen 
te formuleren, rapportage aan het publiek of een 
combinatie van deze vier te bewerkstelligen. De 
belangrijkste gebieden voor kwantitatieve metingen 
zijn lozingen van afvalstromen in het oppervlakte-
water, emissies naar de lucht en bodemvervuiling in  
de verschillende fasen van de (product-)levenscyclus, 
energiegebruik, lawaai en uitputting van natuurlijke 
grondstoffen. Om milieu-meetsystemen te kunnen 
invoeren, dienen ondernemingen de volgende sleutel-
factoren in ogenschouw te nemen:

worden). Veel bedrijven in Groot-Brittannië en in de 
VS passen deze berichtgeving reeds toe. Ook op het 
Europese continent verschijnen sinds kort dergelijke 
milieuverslagen.

Een ander nuttig en interessant aspect van eenduidig 
gedefinieerde indicatoren is dat bij verschillende 
onafhankelijke bedrijfseenheden de indicatoren 
kunnen worden vergeleken waardoor men competitie 
kan introduceren die vaak meer motiveert dan het 
lezen van procedures en rapporten. Indicatoren 
kunnen ook voor een externe vergelijking dienen als 
men per branche een meetmethode is overeengekomen. 
Dit wordt vaak aangeduid met de term ‛benchmarking’. 
Dit instrument wordt hierna verder besproken.

Voorbeelden EPI’s
Er zijn voorbeelden van EPI’s die in elk type bedrijf 
kunnen worden toegepast. Daarnaast zijn er specifieke 
EPI’s voor een bepaalde branche. Enkele voorbeelden 
van kwantitatieve EPI’s in beide categorieën worden 
genoemd. In aansluiting op de cases komen voorbeelden 
van specifieke EPI’s in een kunstofproducerend en 
-verwerkend bedrijf en in een leerlooierij aan de orde. 

12.6 Benchmarking

Benchmarking is een effectieve aanpak om inzicht te 
krijgen in de prestaties van de onderneming. Door de 
eigen onderneming te vergelijken met andere organi-
saties ontstaat inzicht in de mogelijkheden om de 
prestaties van de eigen onderneming te verbeteren,  
en in de manier waarop die verbeteringen tot stand 
zouden kunnen komen. Benchmarking op zich is geen 
nieuw instrument maar wordt pas de laatste jaren 
veelvuldig in de praktijk toegepast.

De Amerikaanse kopieerapparatenfabrikant Xerox 
begon in de eerste helft van de jaren tachtig met 
gericht onderzoek bij andere ondernemingen naar  
de verkoopprijs van Japanse concurrenten omdat de 
kostprijs van haar producten hoger lag dan de Japanse 
verkoopprijs. Het was geen concurrentie-analyse, 
maar gericht onderzoek naar bepaalde werkwijzen bij 
Japanse ondernemingen. Deze ondernemingen waren 
ook actief in andere sectoren als de sector van kopieer-
apparaten. Het principe van benchmarking is er juist 
op gericht de eigen prestatie op een bepaald aspect te 
vergelijken met de best scorende bedrijven op dat 
aspect. Als een bedrijf de debiteurenadministratie wil 
verbeteren, is een vergelijking met een nutsbedrijf heel 
geschikt. Een nutsbedrijf heeft te maken met enorme 
aantallen debiteuren en heeft in de loop van de tijd 
geschikte instrumenten ontwikkeld om de adminis-
tratie in goede banen te leiden. Door deze analyse en 
door de eigen situatie op grond van deze ervaring te 
verbeteren, is de cyclus van benchmarking rond. Het 
is geen eenmalige oefening maar een continu terug-
kerend proces. De sleutelwoorden bij benchmarking 
zijn meten, vergelijken en veranderen.

in de milieuprestatie en dus zal met alle cruciale 
factoren rekening moeten worden gehouden. Invoeren 
van een rapportagesysteem met EPI’s dient mede 
daarom zorgvuldig in een aantal stappen te gebeuren. 
Een van de eerste stappen is het bepalen van de 
‛kritieke milieu-succesfactoren’ van het bedrijf, de 
factoren die bepalen of het bedrijf kan concurreren  
en succesvol kan werken. Het mag duidelijk zijn dat  
bij milieu ook aspecten zoals ‘duurzaamheid’ en 
‘ketenbeheer’ een rol spelen.
Naast de functie van EPI’s in het interne management-
informatiesysteem, kunnen EPI’s andere functies 
vervullen:

•  EPI’s kunnen een rol spelen bij de externe commu-
nicatie met belanghebbenden. Zo kan door het 
opnemen van EPI’s in het milieujaarverslag de 
vooruitgang in milieuprestatie inzichtelijk worden 
gemaakt.

•  EPI’s kunnen door de overheid worden gebruikt om 
de naleving en het effect van beleidmaatregelen en 
convenanten te volgen.

•  EPI’s kunnen door banken en verzekeringsmaat-
schappijen worden gebruikt om na te gaan of bij 
kredietbeoordeling of bij de bepaling van de verze-
keringspremie de milieuprestatie aanleiding geeft  
tot verder onderzoek.

EPI’s kunnen gerelateerd zijn aan bestaande processen 
(zoals bij milieuzorgsystemen), maar ook aan veran-
deringsprocessen die uit het milieubeleid kunnen 
voortvloeien ten gevolge van integrale ketenanalyse. 
Hierbij worden de milieu-effectcn van een product  
van grondstof tot en met eindbestemming geïnventa-
riseerd. EPI’s kunnen dus een breder terrein dan 
alleen de huidige stand van zaken van proces en 
wetgeving omvatten. Aangezien in formele milieuzorg 
ook ‛meten en registreren’ wordt voorgeschreven, 
kunnen EPI’s ook gedeeltelijk daarvoor worden ingezet. 
Een eenduidige definitie van EPI’s maakt rapportage 
van hoog tot laag in de organisatie mogelijk. Dit gebeurt 
traditioneel ook met gegevens over voorraadbeheer, 
productiekosten, omzet en opbrengstprijzen en alle 
gegevens die daaronder liggen. Het is de bedoeling dat 
EPI’s bevorderen dat rapportage over milieuprestatie 
een onderdeel wordt van de gebruikelijke manage-
mentinformatiesystemen. Milieuprestatie moet niet 
terechtkomen in een aparte rapportage in een andere 
vorm en met een lagere frequentie zoals bij milieu-
zorgsystemen en milieu-audits. Het invoeren van  
EPI’s bevordert consistentie en samenhang tussen  
de verschillende niveaus in de organisatie. Dit is zeer 
gewenst omdat in de praktijk vaak geen eenheid van 
begrippen en taalgebruik, en de vertaling daarvan 
naar andere niveaus in de organisatie bestaat. Daar-
naast vormen eenduidig geformuleerde EPI’s en de 
waardebepalingen daarvan voor verleden, heden en  
de doelstellingen voor de toekomst, een makkelijk 
hanteer bare basis voor de kwantitatieve en kwalita-
tieve informatieverschaffing in milieuverslagen voor 
externe berichtgeving. Deze vorm van berichtgeving 
zal steeds meer worden gebruikt (dan wel verplicht 
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Vergelijking met andere bedrijven kan het niveau van 
het milieubeleid in de branche omhoogtrekken en een 
richtlijn bieden voor het overheidsbeleid.
Indicatoren voor milieuprestatie zouden kunnen 
bijdragen aan een minder ondoorzichtig overheids-
beleid inzake voorschriften en vergunningen.
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Inmiddels wordt benchmarking al veelvuldig toegepast 
voor financiële, logistieke, dienstverlenende en per-
sonele vergelijkingen. Instellingen en adviesbureaus 
hebben zelfs al zeer uitgebreide gegevensbestanden 
aangelegd waardoor een bedrijf zichzelf snel kan 
vergelijken met anderen zonder een compleet ‘veld-
onderzoek’. Deze vorm van benchmarking wordt 
‛expert benchmarking’ genoemd. Bij ‛partnership 
benchmarking’ wordt een nieuwe vergelijking uitge-
voerd in een samengestelde groep van speciaal hiervoor 
samenwerkende bedrijven.

In de VS past men het begintraject van benchmarking 
- het onderling vergelijken van bedrijven - ook op 
milieugebied toe. Initiatieven komen uit het bedrijfs-
leven, maar ook uit de financiële sector, van banken  
en uit het verzekeringswezen. Banken gebruiken de 
informatie bij hun beoordeling van kredietaanvragen, 
en verzekeringsmaatschappijen gebruiken de gegevens 
voor risico-bepaling bij het afsluiten van milieuver-
zekeringen. Andere instellingen, zoals het Investors 
Responsibility Research Center (IRRC) in de VS, 
grepen deze behoefte aan om periodiek de belangrijkste 
bedrijven te ‛scoren’ en vervolgens een ranglijst te 
publiceren. Deze instelling heeft twee EPI’s ontwikkeld, 
‘scoort’ periodiek de Standard & Poor top-500 bedrijven 
en geeft de resultaten via een abonnement uit. Deze 
EPI’s zijn:

A.•  De ‛emissie-efficiency-index’: deze index is samen-
gesteld uit meestal door het bedrijf zelf gerap-
porteerde hoeveelheden geëmitteerde stoffen, 
gedeeld door de omzet van het bedrijf.

B.•  De ‛nalevings’-index: deze index is samengesteld 
uit de omvang van de boetes op grond van de 
milieuwetgeving in een bepaald jaar, gedeeld door 
de omzet.

Na meten en vergelijken is de volgende stap veranderen 
en verbeteren van de eigen organisatie. Deze stap 
ontbreekt vaak nog in het managementsysteem. De 
reden hiervoor is wellicht dat men milieu-aspecten  
nog niet ziet als aspecten die tot kosten- en concur-
rentievoordeel kunnen leiden. Dit inzicht wordt echter 
steeds meer erkend waardoor benchmarking ook 
steeds meer voor milieu-vergelijkingen zal worden 
toegepast. Een branchevereniging in het MKB zou 
hierbij het voortouw kunnen nemen.

12.7 Conclusies

Indicatoren voor milieuprestatie bieden het MKB 
vaak een praktische en effectieve methode om ver-
antwoord milieubeleid in te voeren en te controleren. 
Dat is belangrijk omdat milieuzorgsystemen vaak te 
omslachtig zijn voor dergelijke bedrijven.
De methode bevordert de aandacht voor de voor ieder 
bedrijf relevante en specifieke milieu-aspecten en 
voorkomt dat het management betrokken raakt bij een 
te uitgebreid systeem waarin procedures vaak bureau-
cratisch verzanden.
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