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Abstract 

Dit rapport bevat de resultaten van een afstudeeronderzoek uitgevoerd bij Van 
Gansewinkel Groep BV in de Benelux. Het project omvatte de selectie van 
duurzaamheidindicatoren voor een duurzaamheidmeter voor bedrijfsafvaldiensten. 
Met een duurzaamheidmeter opgebouwd uit deze indicatoren wordt een duurzame 
bedrijfsvoering in deze sector mogelijk. 

This thesis contains the results of a graduation project conducted at Van 
Gansewinkel Groep BV in the Benelux. The project entailed the selection of 
sustainability indicators for a sustainability measurement device for company waste 
services. A sustainability measurement device consisting of these indicators enables 
sustainability management in this sector. 

The indigenous inhabitants of this land had 
a wise saying - "Every time you take something 
from the Earth, you must give something back." 

/ 

,,.... -~ 

Figuur 1 Hoe het niet moet ©Chris Madden 

2/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 

Quotes 

"Learning is not attained by chance, it must be sought for with ardor and 
attended to with diligence." - Abigail Adams 

"Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Kill nothing but time." 
-Anonymous 

"This is the first age that's ever paid much attention to the future, which is a 
little ironic since we may not have one." - Arthur C. Clarke 

"When the we/l's dry, we know the worth of water." - Benjamin Franklin 

"A learning experience is one of those things that says, 'You know that thing 
you just did? Don't do that."' - Douglas Adams 

"The ultimate test of man's conscience may be his willingness to sacrifice 
something today for future generations whose words of thanks will not be 
heard." - Gaylord Nelson, former governor of Wisconsin, founder of Earth Day 

"The Supreme Reality of Our Time is ... the Vulnerability of our Planet." - John F. 
Kennedy 

"To be surprised, to wonder, is to begin to understand." - Jose Ortega y Gasset 

"Das Betragen ist ein Spiegel, in we/chem jeder sein Bild zeigt. " - Goethe 

"Waarom afval produceren a/s je het toch weggooit?" - Loesje 

"The future belongs to those who prepare for it today." - Malcolm X 

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change 
the world. Indeed, it's the only thing that ever has." - Margaret Mead 

"Denn was man messen kann, das existiert auch. " - Max Plank 

"We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our 
children." - Native American Proverb 

"De mens is de maat van a/le dingen." - Protagoras van Abdera 

"/ think we risk becoming the best informed society that has ever died of 
ignorance." - Reuben Blades 

"Something in human nature causes us to start slacking off at our moment of 
greatest accomplishment. As you become successful, you will need a great 
deal of self-discipline not to lose your sense of balance, humility, and 
commitment." - Ross Perot 

"Het is onmogelijk het goede niet te doen a/s men het eenmaa/ kent." - Socrates 

"After one look at this planet any visitor from outer space would say 'I want to 
see the manager'." - William S. Burroughs 
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Voorwoord 

Dit verslag is een beschrijving van mijn afstudeerproject van de studie Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het doel van het project 
was het selecteren van duurzaamheidindicatoren voor een duurzaamheidmeter. Het 
project is uitgevoerd bij Van Gansewinkel Groep BV (VG). Het merendeel van het 
project heeft plaatsgevonden in het hoofdkantoor te Eindhoven. Deze locatie was 
een zeer interessante leeromgeving. Naast het hoofdkantoor zijn verschillende 
locaties bezocht waaronder Amsterdam, Brugge, Dintelmond, Drachten, Ede, 
Geldrop, Groningen, Puurs, Rucphen, Vlaardingen en Wandre, om de 
bedrijfsprocessen te bezichtigen en enkele personen (zie Bijlage 4) binnen Van 
Gansewinkel te interviewen. 

Al deze mensen wil ik natuurlijk hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Daarnaast wil 
ik graag de stakeholders die een bijdrage hebben geleverd (te vinden in Bijlage 24) 
bedanken voor hun inbreng. Zender hen was het onmogelijk geweest een beeld te 
krijgen van wat zij nu van VG verlangen. De inbreng van Stichting Milieukeur was in 
de externe orientatie ook onmisbaar. Tevens wil ik het Global Reporting Initiative 
bedanken. Allereerst voor de reporting guidelines die in de orientatiefase een 
inspiratiebron waren, daarnaast ook voor de tijd dieter beschikking gesteld is voor 
een gesprek. Unico van Kooten en Wouter Boonzaaijer voor het regelen van de 
toegang tot de bespreking van de nieuwe afvalrichtlijn door de milieucommissie in 
het Europees Parlement. Ook wil ik Chris Madden bedanken voor het ter beschikking 
stellen van zijn cartoons te vinden op pagina's 2, 23 en 45. 

De volgende personen wil ik binnen Van Gansewinkel extra bedanken: Jan Clyncke 
voor zijn directe begeleiding en hulp, Jeroen Frijters, Ruud Engelen en Michael 
Kalders als directe QSE collega's die naast veel informatie ook een hoop lol in het 
project wisten te verzorgen. Frans Beckers en Patrick Deprez voor hun steun en het 
creeren van draagvlak van bovenaf. Marc Ruis voor alle communicatieve inzichten 
en alle informatie die hij geboden heeft. Tenslotte nog iedereen binnen VG die me 
overladen (soms letterlijk) heeft met informatie over duurzaamheid en VG. 

Binnen de Technische Universiteit Eindhoven wil ik uiteraard mijn begeleiders 
bedanken. Ohr. de Ron in zijn functie als eerste begeleider, dhr. van Kasteren in zijn 
functie als tweede begeleider. 

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die interesse getoond heeft in mijn project; 
iedereen die een bijdrage aan het denkproces heeft geleverd en daarmee een 
bijdrage aan dit project. 

Bedankt! 

JoostToonen 
Eindhoven, augustus 2006 
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Management summary 

Dit verslag beschrijft de totstandkoming van een duurzaamheidmeter bestaande uit 
prestatie-indicatoren. Het doel van het onderzoek was om duurzaamheid binnen Van 
Gansewinkel inhoud te geven; het meetbaar, communiceerbaar en bestuurbaar te 
maken. Met een duurzaamheidmeter opgebouwd uit de indicatoren in Hoofdstuk 5.1 
en uitgewerkt in de apart gebonden Handleiding, kan duurzaamheid meetbaar 
gemaakt en ge"fmplementeerd worden wat enkele duidelijke voordelen biedt; onder 
andere: 

1. Een direct concurrentievoordeel: 
(a) door het verkrijgen van voorkeurs of exclusieve toegang tot 

belangrijke, maar beperkte middelen zoals grondstoffen/afvalstromen, 
locaties/verwerkingsmogelijkheden, productiecapaciteit of klanten, of 

(b) door regels, wetgeving of standaards vast te stellen die goed passen 
bij de mogelijkheden van het bedrijf. 

2. Een indirect concurrentievoordeel : 
(a) door het bieden van duidelijke resultaten aan klanten. Klanten kunnen 

via de resultaten van een duurzaamheidmeter van VG laten zien dat 
zij hun wettelijke plichten aangaande hun afvalbeleid (meer dan) 
vervullen . 

(b) door een verbeterde reputatie. 
3. Een basis voor continue verbetering: 

(a) door een en dezelfde maatstaaf te hebben ontstaat de mogelijkheid 
om ontwikkeling te meten en te vergelijken, duurzaamheid te 
communiceren aan werknemers en de "eilandencultuur" te 
overkomen, waardoor sturing op duurzaamheid mogelijk wordt en 
prestaties naar een niveau kunnen worden getild. 

(b) wanneer vestigingen realistische doelen stellen om de competitie met 
elkaar aan te gaan op duurzaamheidgebied, is continue verbetering 
binnen handbereik en de reis naar een duurzame onderneming 
begonnen. 

De indicatoren van de duurzaamheidmeter zijn geselecteerd op basis van een 
selectieproces te vinden in Hoofdstuk 3.3. Binnen dit proces heeft 
stakeholderparticipatie centraal gestaan en zijn vijf selectiecriteria gehanteerd: 

• Passendheid bij beleid en doelstellingen 
• Data voorradigheid/kosten verzamelen 
• Be"invloedbaarheid/stuurbaarheid 
• Levert het iets op voor VG als het verbetert? 
• Significantie voor de samenleving/het milieu 

De geselecteerde indicatoren vormen een startset voor de duurzaamheidmeter voor 
bedrijfsafvaldiensten en meten de prestaties op de drie duurzaamheidvlakken van de 
Triple Bottom Line; People, Profit, Planet; Mens, Economie en Milieu. Het behalen 
van betere prestaties op de drie vlakken, het creeren van een standaard en duidelijk 
maken dat een beslissing gevolgen heeft op alle drie de vlakken, is de kracht van 
een duurzaamheidmeter gebaseerd op deze drie vlakken. 

Voor de juiste implementatie van de duurzaamheidmeter zijn een aantal zaken 
vereist: 

• Er dient een IT-systeem voor de indicatoren te komen dat kan voldoen aan de 
specificaties in Hoofdstuk 5 en die van de Handleiding van de indicatoren. Dit 
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systeem kan in de toekomst gekoppeld worden aan het nog te ontwikkelen 
datawarehouse en dient toegankelijk te zijn voor meerdere gebruikers en 
locaties. Dit garandeert de bruikbaarheid van het instrument. 

• Er dient een beloningssysteem te komen op basis van de indicatoren om ze 
tot meer dan een administratieve last te maken. Diegenen die invloed op de 
indicatoren kunnen uitoefenen moeten hier ook voor beloond of bestraft 
kunnen warden . De sociale en milieu aspecten van deze functies dienen te 
warden vastgelegd en deze werknemers dienen niet alleen voor de financiele 
prestaties beloond te worden. 

• Er moet meer over de keten heen gedacht worden en vragen moeten warden 
gelegd bij verwerkers en leveranciers. 

• Om sturing te kunnen uitoefenen op de keuze van verwerkingsmethodes 
volgens de Ladder van Lansink dienen een aantal aanpassingen plaats te 
vinden. Allereerst dienen de verwerkersdatabase en Clear dusdanig 
gemodificeerd te warden dat de methode van verwerking altijd direct 
zichtbaar is. Verder moet deze direct geclassificeerd worden volgens de 
Ladder van Lansink. (Zie Hoofdstuk 4.1) 

• Zodra het systeem in gebruik is genomen, dient er geevalueerd te worden 
met de belangrijkste stakeholders. Hiervoor kan de stakeholder map in 
Bijlage 23 gebruikt worden. Continue evaluatie op basis van het 
achtstappensysteem van Hoofdstuk 5.2 is een vereiste voor een succesvol 
gebruik van de duurzaamheidmeter, nu en in de toekomst. 

Naast de eerder genoemde redenen zijn er een aantal ontwikkelingen die 
bovenstaande veranderingen ten gunste van een duurzaamheidmeter wenselijk 
maken: 

• Duurzaamheidinformatie zal steeds belangrijker worden voor klanten, 
overheid en burgers. 

• Steeds meer klanten zullen willen betalen voor kennis over wat met afval 
gebeurt en de eigen keuze van de methode van verwerking. 

• De ontwikkelingen binnen de Europese Unie is er een die de Ladder van 
Lansink steeds meer zal volgen. De voorgestelde duurzaamheidmeter helpt 
deze ontwikkelingen bij te benen. 

Kortom, het opzetten en implementeren van een duurzaamheidmeter bestaande uit 
de gekozen indicatoren is een duurzame investering die verbeteringen op menselijk, 
economisch en milieuvlak mogelijk maakt. 
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lnleiding 

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn twee termen die 
heden ten dage steeds vaker gebruikt, maar helaas ook misbruikt worden. Duurzaam 
ondernemen verwatert dan in een publiciteitsverhaal zonder enige achtergrond. Dit 
omdat niet duidelijk is wat duurzaamheid nu precies is. Dit is betreurenswaardig, 
want het streven naar duurzaamheid is een nobel en noodzakelijk streven waarvan 
de noodzaak door het schaarser worden van middelen in de 21 e eeuw steeds 
duidelijker zal worden. 

Binnen dit onderzoek is de volgende definitie van duurzaamheid gebruikt, voor het 
eerst gebezigd in 1987 door de Brundtland Commissie in haar definitie van 
duurzame ontwikkeling: "ontwikkeling waarbij de behoeftes van het heden bevredigd 
warden, zonder de bevrediging van de behoeftes van toekomstige generaties te 
schaden" Het belangrijkste is hierbij een evenredige verdeling van middelen, zowel 
tussen de huidige wereldbevolking als tussen nog niet geboren generaties, waarbij 
het ecosysteem niet meer belast wordt dan acceptabel is. Hierbij moet tenminste 
voldaan worden aan het wettelijk kader. Duurzame ontwikkeling is dus niet hetzelfde 
als voortdurende groei. Bij deze ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met 
de Triple Bottom Line (Zie Hoofdstuk 3 voor een volledige uitleg), ook wel de drie P's 
genoemd: People, Profit & Planet (sociaal/veiligheid, economie en milieu). Er moet 
goed gepresteerd worden op en rekening gehouden worden met, alle drie de 
vlakken, wil een bedrijf duurzaam, of maatschappelijk verantwoord, opereren. 
Duurzaamheid moet meer dan alleen een beter imago zijn. Betere prestaties dienen 
te worden nagestreefd en behaald op sociaal, economisch en milieuvlak. 

Het doel van dit onderzoek is om duurzaamheid binnen Van Gansewinkel inhoud te 
geven; het meetbaar, communiceerbaar en bestuurbaar te maken. Zender feedback, 
kan geen organisme, bacterie, organisatie of samenleving zijn gezondheid en 
vitaliteit veiligstellen. Sensoren vertellen een organisme waar gevaar om de hoek ligt 
en waar beloningen te behalen zijn. Als deze sensoren onvoldoende werken kan 
ditzelfde organisme gewond raken, omdat het niet op tijd weet wat het moet weten 
om te reageren op zijn omgeving. De gezondheid van een organisme, valt of staat 
met een systeem van goed functionerende sensoren, die alle signalen relevant voor 
het organisme meten. lndicatoren zijn de sensoren van een gemeenschap [1] of 
bedrijf. Als ze goed werken zorgen ze voor een feedback systeem waardoor mensen 
met complexe uitdagingen kunnen omgaan. 

De juiste feedback vertelt mensen (1) wat ze nu doen, (2) wat ze zouden moeten 
doen en (3) hoe ze resultaten kunnen verbeteren. Dit zijn de condities voor 
zelfverbetering en leren en vormen tevens de basis voor kwaliteitscontrole. Om een 
organisatie duurzaam te ontwikkelen dient een meet- en stuursysteem ontwikkeld te 
worden dat gebaseerd is op een aantal indicatoren die dit leerproces begeleiden. 

Hoofdstuk 1 bevat een beschrijving van het bedrijf waar deze opdracht is uitgevoerd. 
Hoofdstuk 2 gaat in op de opdracht en vraagstelling. Hoofdstuk 3 belicht de aanpak 
van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn in Hoofdstuk 4 
weergegeven. Het uiteindelijke ontwerp (zowel proces als resultaat) is te vinden in 
Hoofdstuk 5. De conclusies en aanbevelingen komen terug in Hoofdstuk 6. In de 
Epiloog vindt een nabeschouwing van ht:>t onderzoek plaats. De bijlagen zijn in de 
papieren versie apart gebonden en te vinden aan het einde van het digitale 
document. Daarnaast is er voor de indicatoren een Handleiding opgesteld. Op deze 
manier zijn verhelderende bijlagen naast het verslag te leggen. 
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1. Bedrijfsbeschrijving 

1. 1 Algemene bedrijfsbeschrijving 
De Van Gansewinkel Groep is een dienstverlenend bedrijf op het gebied van 
afvalinzameling en -recycling . Zij profileert zichzelf en haar diensten in de markten 
waarin zij zich beweegt, als een 5-sterren dienstverlener op het gebied van de 
integrale afvalbehandeling . Bij dit begrip horende individuele sterren zijn: 
klantgerichtheid , integriteit, vakmanschap, veiligheid en innovatie. Het bedrijf is een 
specialist in lntegraal Afvalmanagement en biedt oplossingen voor complexe 
afvalvraagstukken. De organisatie richt zich voornamelijk op de zakelijke markt, waar 
het grootste deel van de omzet wordt gerealiseerd. De missie van Van Gansewinkel 
is om op een zeer klantgerichte wijze innovatieve en kwalitatief hoogwaardige 
oplossingen te bieden voor alle afvalvraagstukken, waarbij een duurzame relatie met 
opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers, milieu en 
maatschappij centraal staat. 

De organisatie van Van Gansewinkel is te zien in Figuur 2. 

~-9 Centrale Raad van Bestuur 
Ondem emlngsraad Van Gansewlnkel Groep 

C.E.O. C.F.O. C.0 .0 . C.0 .0 . 
RuuclSoodag Henk519gt Died!wtkGij.\beB 

r I I I I I I 
Frankrijk Commun lea tie 

HRM 
F&A Neder1and Wastemanagement Seigle lnkoop&Logistiek 

Glas 
Marpobel/BOS 

Marketing & Sales 

Figuur 2 Organogram VG groep 

ICT 
Legal 
Vastgoed 
IAO 
M&A 

Oost Centrum/Oost 
Zuidwest West 
Zuid-Holland Wallonie 
Randstad-Noord Luxemburg 
Limburg Tsjechie 
Noord Polen 
Cost-Brabant 

Wit&Bru1ngoed 
Hoogers 
Transporten 

De Van Gansewinkel Groep is decentraal georganiseerd, met tien regio's in de 
Benelux en aparte landenorganisaties in Tsjechie, Polen, Frankrijk en Luxemburg. 
Vanuit elke regio en elk land wordt het volledige dienstenpakket aangeboden. De 
lijnen naar klanten zijn door deze structuur kort en snel. De reg io's worden 
ondersteund door een overkoepelende organisatie, met kantoren in Eindhoven en 
Soerendonk. 

De Van Gansewinkel Groep zamelt alle afvalstoffen in, met uitzondering van nucleair 
afval en dierlijk afval. Afvalstoffen die door Van Gansewinkel worden ingezameld zijn 
o.a. papier, karton, vertrouwelijke documenten, metaal en glas, hout, afgekeurde 
levensmiddelen (swill), wit- en bruingoed, incontinentiemateriaal, gevaarlijk afval , 
bouw & sloop afval , snoeihout/GFT, vetten, grond, kunststoffen (plastics en folies), 
riool/kolkenslib, veegvuil/veegzand , banden/rubber, bedrijfs/restafval, huishoudelijk 
afval. De slogan van het bedrijf is niet voor niets: "Afval, altijd een oplossing". 

lnzameling is niet de enige activiteit van Van Gansewinkel. De hoofdactiviteiten van 
Van Gansewinkel omvatten: 

• Advisering over de behandeling van afvalstoffen, zoals 
preventiemogelijkheden, afvalscheiding, verbeteringen in de interne logistiek 

• lnzamelen en verwerken van vrijwel alle soorten afval 
• Outsourcing: overnemen van afvalzorgactiviteiten op locatie van de klant 
• Verzorgen van de benodigde afvaladministratie 
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• Verzorgen van klantspecifieke managementrapportages 
• Verzorgen van communicatie over de afvalinzameling 
• Verzorgen diverse reinigingsactiviteiten zeals vegen, kolkenzuigen, 

rioolreinigen 
• Uitvoeren van op- en overslagactiviteiten ter plekke 
• Detachering van personeel (bijvoorbeeld voor interne inzameling, sortering , 

afvoer en administratieve afhandeling) 
• Verzorgen opleidingen voor personeel 

Bij Van Gansewinkel werken ongeveer 4.000 mensen, verdeeld over 75 locaties in 
zeven landen. In Nederland werken circa 2.400 mensen, in Belgie ongeveer 1.000 en 
in de overige activiteiten samen 600 [2]. Bijlagen 2 en 3 geven de verschillende 
locaties in respectievelijk Nederland en Belgie weer evenals de hoofdsoorten afval 
die op deze locaties behandeld warden. 

1.2 Bedrijfsproces 
Er is binnen VG een duidelijke scheid ing tussen de huishoudelijke (bekend van de 
KPWs; Kraak Pers Wagens, oftewel vuilniswagens) en bedrijfsafval tak. De 
bedrijfsafval tak zorgt voor ongeveer 80% van de omzet van het bedrijf. De meeste 
omzet van dit bedrijfsafval komt uit een klein aantal grote klanten waarvoor Van 
Gansewinkel integraal afval beheer regelt (IAB); al het afval van een bedrijf wordt 
ender de hoede van Van Gansewinkel genomen. Een voorbeeld hiervan is 
afvalbeheer binnen DAF. Dit integrale afvalbeheer omvat tevens een stuk 
afvalpreventie en advies. Daarnaast zijn er een aantal middelgrote klanten die op 
branche niveau warden behandeld (zeals garagebedrijven waar banden en olie wordt 
opgehaald). Tenslotte bestaat de klantengroep uit een groot aantal kleine klanten die 
voor routedichtheid zorgen. Figuur 3 geeft de klantenindeling van VG weer. Bijlage 1 
geeft de marktpositie van VG gedetailleerder weer op basis van een SWOT analyse. 

lntegraal Afval 
Beheer (IAB) 

Branche 

Midden en 
Klein Bedrijf 

(MKB) 

Figuur 3 De klantenindeling van Van Gansewinkel 

Afvalproductie 

Afvalpreventie 

Ophalen/ 
transporteren 

Sorteren/ 
opbulken/ 
overslaan 

.....__ __ .,.., Eindverwerking 

Figuur 4 Proces in hoofdlijnen 

VG verwerkt zelf zelden eindstromen, uitzonderingen zijn deelnemingen als Maltha 
(glas) en Coolrec (wit- en bruingoed) en ook deze bedrijfstakken zetten het afval niet 
direct om in nieuwe producten. Maltha levert namelijk alleen grondstoffen voor 
glasproducenten en Coolrec levert geen nieuwe koelkasten. In principe kan gesteld 
warden dat wanneer VG afval ophaalt, ze dit brengt naar eindverwerkers, met of 
zonder tussenstappen waarin gesorteerd, bewerkt, overgeslagen of opgebulkt wordt 
(Zie Figuur 4). 
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2. Vraagstelling 

2. 1 Aanleiding 
Het idee van een duurzaamheidmeter is tot stand gekomen naar aanleiding van een 
gesprek tussen Van Gansewinkel en Stichting Milieukeur. In opvolging van dit 
gesprek heeft een haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van een zogenaamde 
"duurzaamheidbarometer" voor bedrijfsafval plaatsgevonden door CREM 1

. De 
conclusie van CREM was dat een duurzaamheidmeter een haalbaar concept was. 

2.2 De Opdracht 
Het onderzoek van CREM heeft geen directe navolging gehad. In overleg met Van 
Gansewinkel is daarom de volgende initiele opdracht vastgesteld: het kiezen van de 
juiste duurzaamheidindicatoren en hoe deze ingevuld kunnen warden voor een 
duurzaamheidmeter van Van Gansewinke/ op basis van de bedrijfsprocessen, 
klanteninformatie en literatuur. 

2.3 Probleemstelling 
Voordat duurzaamheid overdraagbaar kan worden, is het van belang dater 
duidelijkheid bestaat over wat duurzaamheid binnen Van Gansewinkel is en hoe het 
gemeten zou kunnen worden. 

Door de eilandencultuur (als gevolg van de groepsstructuur) bij Van Gansewinkel is 
het problematisch om een set indicatoren te ontwikkelen. Het bedrijf is een 
samenvoeging van diverse deelbedrijven die alien in een ander stadium van 
ontwikkeling zijn. Binnen de literatuur bestaat er tevens niet een raamwerk dat 
wereldwijd geaccepteerd is. Waar financiele rapportage al een ontwikkeling van ten 
minste 100 jaar achter de rug heeft, is de term "duurzame ontwikkeling" pas in 1987 
(United Nations Commission on Environment and Development (ook wel de 
Brundtland Commissie genoemd)) voor het eerst in de in dit onderzoek gehanteerde 
betekenis gevallen [3]. 

De probleemdefinitie is daarom op basis van de orienterende gesprekken bijgesteld 
tot: 
Van Gansewinkel is momentee/ bezig met de ontwikkeling van een 
duurzaamheidmeter voor duurzaamheidmeting, communicatie en sturing. 
Momentee/ ontbreekt het haar aan inzicht in we/ke indicatoren daarvoor het 
beste bruikbaar zijn. 

2.4 Probleemanalyse 
De unieke positie als grote speler in de afvalsector van de Benelux, geeft Van 
Gansewinkel de mogelijkheid mee te denken en voorop te lopen in de ontwikkeling 
van duurzaamheid in deze sector. Van Gansewinkel wil haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid niet ontlopen en is tevens van mening dat een duurzame 
onderneming een concurrentievoordeel kan opbouwen. 

Een dergelijk concurrentievoordeel kan op twee manieren bereikt worden : 
(a) door het verkrijgen van voorkeurs of exclusieve toegang tot belangrijke, maar 
beperkte middelen zoals grondstoffen/afvalstromen, 
locaties/verwerkingsmogelijkheden, productiecapaciteit of klanten, of 

1 CREM: Consultancy and Research for Environmental Management 
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(b) door regels, wetgeving of standaards vast te stellen die goed passen bij de 
mogelijkheden van het bedrijf [4] . Dit laatste is belangrijk in een markt zoals die van 
de afvalmarkt in de Benelux waar markten gecreeerd en vernietigd kunnen worden 
door nieuwe wet- en regelgeving. (Denk hierbij aan verwijderingsbijdragen, 
verpakkingsconvenanten e.d.) 

Een duurzaamheidmeter is geschikt voor extern en intern gebruik: 
Extern gebruik: 
Duidelijke resultaten van een duurzaamheidmeter bieden een meerwaarde voor 
klanten. Klanten kunnen via de duurzaamheidmeter laten zien dat zij hun wettelijke 
plichten aangaande hun afvalbeleid (meer dan) vervullen en resultaten van VG 
integreren in een eigen duurzaamheidbeleid. 
Tevens kan Van Gansewinkel, als initiele ontwikkelaar, voordelen behalen als de 
duurzaamheidmeter een gemeengoed in de afvalinzamelings- en bewerkingssector 
wordt. In plaats van zich te hoeven aanpassen aan de regels van anderen zou het 
mogelijk zijn de regels aan anderen op te leggen. Dit brengt lagere administratieve 
kosten met zich mee en regels die beter passen bij de bedrijfsvoering. 
Verder bestaat het voordeel van een verbeterde reputatie die indirect leidt tot een 
verbetering van de marktwaarde van het bedrijf [5]. (Figuur 5) 

Reputatie bron 

Geloofwaardigheid 
Naar investeerders, 
klanten, leveranciers 

Betrouwbaarheid 
Naar werknemers, 

klanten, de 
gemeenschap 

Verantwoordelijkheid 
Mil ieu 

Socia al 
Financieel 

Belang van een reputatie voordeel op de 
marketing mix 

Voordeel van 
superieure l reputatie 

1. Rijkere 
doelmarkten 

2. Premium prijzen 
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4. Lagere distributie 
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Goodwill 
Marktwaarde 

> 
Boekwaarde 

Figuur 5 Belang van een reputatie voordeel op de marketing mix 
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Tenslotte geldt voor extern gebruik: ''Allowing society to make up its own mind is 
dangerous, as it is much more difficult to change opinion than to help inform opinion 
[6]. " ; het is gemakkelijker de samenleving goed te informeren dan achteraf uitleg te 
moeten geven als er al een mening gevormd is. Een duurzaamheidmeter kan helpen 
bij het goed informeren van de samenleving over de activiteiten van Van 
Gansewinkel. 

Intern gebruik: 
Door een maatstaaf te hebben ontstaat de mogelijkheid om ontwikkeling te meten en 
te vergelijken , duurzaamheid te communiceren richting werknemers en de 
"eilandencultuur" te overkomen, waardoor sturing op duurzaamheid mogelijk wordt. 
Door de groei van de laatste twee jaar en de doelstelling om binnen vijf jaar met 
100% te groeien zijn er veel verschillen in de mate waarin vestigingen op 
duurzaamheidgebied ontwikkeld zijn. Een duurzaamheidmeter kan inzicht bieden in 
die verschillen en helpen bij het bereiken van een hoger niveau voor alle vestigingen. 
Hierbij kunnen de minder ontwikkelde vestigingen hun verder ontwikkelde collega's 
volgen . Duurzaamheidmanagement wordt op deze manier mogelijk, net als de 
creatie van een omgeving waarin vestigingen met elkaar en eventueel met 
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concurrenten de competitie kunnen aangaan. Op deze manier kunnen er 
verbeteringen plaatsvinden op duurzaamheidgebied waarbij er koplopers op 
verschillende deelgebieden ontstaan. Wanneer vestigingen realistische doelen 
stellen om de competitie met elkaar aan gaan op duurzaamheidgebied, is continue 
verbetering binnen handbereik en de reis naar een duurzame onderneming 
begonnen. 

2.5 Doe/ van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is te bepalen welke informatie op welke manier moet 
warden bijgehouden zodat sturing richting, en communicatie van, een duurzame 
onderneming mogelijk wordt. 

Het uiteindelijke resultaat zal aan de volgende eisen dienen te voldoen; het resultaat 
moet: 

o Communicatie en inzichtelijkheid van duurzaamheid mogelijk maken binnen 
en buiten de VG organisatie 

o Sturing op duurzaamheid mogelijk maken 
o Zodanig tot stand zijn gekomen dat het proces inzichtelijk en herhaalbaar 

voor alle bedrijfsonderdelen van VG is en eventueel toepasbaar bij 
concurrenten 

o In aanmerking kunnen komen voor een Milieukeur keurmerk2 

2 Deze eis is in de loop van het onderzoek bijgesteld naar een wetenschappelijke certificering; 
zie ook de Epiloog. 
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3. Aanpak van het onderzoek 

3.1 Onderzoeksvragen 
In overleg met het bedrijf is een afbakening vastgesteld die zich beperkt tot de 
bedrijfsafvaldiensten. Figuur 6 geeft deze weer. 
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Figuur 6 Afbakening onderzoek 
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Deze afbakening is gekozen, omdat het haalbaarheidsonderzoek van CREM deze 
afbakening heeft gehanteerd en 80% van het door VG behandelde afval industrieel 
of bedrijfsafval is; slechts 20% is huishoudelijk afval. Eindverwerking van afval is een 
grensgeval, omdat VG weliswaar zelf niet of nauwelijks verwerkt, maar wel een 
keuze in verwerkers heeft en daarmee een grote verantwoordelijkheid richting het 
milieu (zie ook Hoofdstuk 4.1 ). CREM heeft ook de huidige afbakening gemaakt: 
"Activiteiten die soms we/ door bedrijfsafvaldiensten warden uitgevoerd, maar hier 
niet warden meegenomen aangezien ze niet binnen het activiteitenpakket van Van 
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Gansewinkel val/en, zijn industrieel reinigen, bodemsanering en waterzuivering. 
Laboratoriumonderzoek en analyse zijn als activiteit minder relevant en warden 
daarom ook buiten beschouwing gelaten. Reden hiervan is de beperkte omvang van 
deze activiteiten en de verwachting dat hier uit duurzaamheidoogpunt weinig winst 
valt te behalen[7}. " Een volledig overzicht van activiteiten binnen de CREM 
afbakening is te vinden in Bijlage 8. 

Op basis van de afbakening is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 
Wat zijn de juiste duurzaamheidindicatoren en hoe passen deze in een 
duurzaamheidmeter voor bedrijfsafvaldiensten door Van Gansewinkel, die 
duurzaamheid inzichte/ijk en communiceerbaar kan maken en sturing hierop 
moge/ijk? 

De bovenstaande hoofdvraag is opgedeeld in deelvragen die gefaseerd beantwoord 
zijn volgens het model van Kempen en Keizer [8]. Dit model gaat uit van drie fasen in 
een onderzoek; een orientatiefase, een analyse en ontwerpfase, en een 
implementatiefase. De vragen zijn als volgt ingedeeld in het model van Kempen en 
Keizer: 

Deelvragen in de orientatiefase: 
• [Q1] Wat is duurzaamheid? 
• [Q2] Aan wat voor eisen moeten duurzaamheidindicatoren voldoen volgens 

de literatuur; wat is juist? 
• [Q3] Welke duurzaamheidindicatoren worden zoal in de literatuur genoemd 

en in de praktijk gebruikt? 
• [Q4] Wat zijn eventuele risico's bij het bijhouden/vrijgeven van duurzaamheid 

informatie? 

Deelvragen in de analyse en ontwerpfase: 
• [Q5] Wat is duurzaamheid binnen Van Gansewinkel en wat is een duurzame 

bed rijfsafvald ienst? 
• [Q6] Naar wie moet duurzaamheid inzichtelijk gemaakt warden? 
• [Q7] Wat zijn de wensen, eisen en informatiebehoeftes van deze personen, 

bedrijven, anders? 
• [Q8] Welke indicatoren voldoen aan deze wensen, eisen en behoeftes en 

passen binnen duurzame bedrijfsafvaldiensten? 
• [Q9] Wat is goede en slechte performance op een indicator? 
• [Q1 O] Wat zijn denkbare acties ter verbetering van indicator performance? 

Hoe kan de performance be"invloed worden? 

Deelvragen in de implementatiefase: 
• [011] Hoe kunnen de indicatoren ge"implementeerd worden? Wie is 

verantwoordelijk voor data collectie en ontvangst? 
• [Q12] Hoe passen de indicatoren binnen een totale duurzaamheidmeter en 

een duurzaamheidsysteem? 

De antwoorden op de onderzoeksvragen komen in Hoofdstuk 4 aan bod. Op basis 
van de antwoorden is tevens een indicatorselectieproces opgesteld te vinden in 
Hoofdstuk 3.3. Bij de ontwerp- en implementatiefase in dit selectieproces heeft 
binnen dit proces een "pilot" plaatsgevonden waarvan de resultaten geevalueerd zijn. 
Het doel van deze pilot was het verzamelen van de gegevens benodigd voor de 
startindicatoren en het vaststellen van de locatie van deze gegevens. 
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3.2 Van vragen naar onderzoeksmodel 
Tijdens de Rio-conferentie (United Nations Earth Summit) committeerden bedrijven 
zich aan brede duurzaamheiddoelstellingen. Bedrijven realiseerden zich dat alle 
effecten van een onderneming qua duurzaamheid op het economische, het 
ecologische of het sociale gebied liggen. John Elkington maakte in zijn befaamde 
'Cannibals with Forks' [9] duidelijk dat er in feite sprake is van een Triple Bottom 
Line; alle beslissingen van een organisatie hebben economische, ecologische en 
sociale gevolgen, die elkaar be"lnvloeden (Zie Figuur 7) en waar rekening mee 
gehouden moet warden in de bedrijfsvoering. Zo kan het verhogen van de 
bezettingsgraad leiden tot hogere winsten, maar kan deze tegelijkertijd de werkdruk 
van het personeel vergroten, onveilige situaties veroorzaken en meer vervuiling tot 
gevolg hebben. Om het vertrouwen van de stakeholders op een duurzame wijze te 
winnen, dient rekening gehouden te warden met de Triple Bottom Line. Met deze 
uitleg van duurzaamheid werd de basis gelegd voor een praktische invulling van dit 
begrip voor bedrijven. De TBL is de basis voor veel raamwerken waaronder die van 
het GRI (Global Reporting Initiative); een initiatief om duurzaamheidrapportage 
wereldwijd consistent op te zetten [1 O] . De TBL past oak binnen de algemeen 
geaccepteerde definitie van de Dow Jones Sustainability Index voor Corporate Social 
Responsibility: "a business approach that creates long-term stakeholder value by 
embracing opportunities and managing risks deriving from economic, environmental 
and social developments" [11 ]. 

Environmental (Planet) 
Het natuurlijk milieu 
Energie en materiaalverbruik 
**Management 

-
/ Economic (Profit) 

{ Produ~ten en diensten 
Economische performance 

---------

Social (People) 
Medewerkers 
Sociale gerechtigheid en 
gemeenschapsontwikkeling 

Figuur 7 De verbanden tussen de Triple Bottom Line en de onderliggende aandachtsgebieden van het Lowell 
Center for Sustainable Production (Zie Hoofdstuk 4.2). **De dimensie Management is toegevoegd op basis 
van 15014031 en het door VG gehanteerde 15014001. 

De Triple Bottom Line is in dit onderzoek de basis geweest voor het indelen van 
interviews en het sorteren van indicatoren opdat er een evenredige aandacht van alle 
TBL vlakken plaats zou vinden gedurende het hele onderzoek. Een duurzame 
organisatie is er namelijk een die alle aspecten van de Triple Bottom Line op orde 
heeft; een organisatie die op een kruk met drie stabiele paten zetelt en continu 
verbeteringen aanbrengt. Hierbij dient de kanttekening gemaakt te warden dat het 
beeld van een kruk niet geheel correct is; dit beeld is er een van een statisch object, 
dit terwijl de verschillende duurzaamheidvlakken altijd in beweging zijn. 

Een duurzaamheidmeter past binnen het model van een lerende en evoluerende 
organisatie. De regelkring van verandering van organisaties (Figuur 8) geeft weer 
hoe organisaties veranderen. Hij laat zien dat meten en vergelijken een onmisbaar 
onderdeel is van de processen binnen organisaties en essentieel is voor het 
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vaststellen of verandering nodig is. Watte meten en te vergelijken is daarom een niet 
te onderschatten beslissing. Vollman beweert "measures and key performance 
indicators are basically how an organization describes itself (its performance) to 
itself It 'teaches' itself through these tools about success and failure, and it behaves 
accordingly'' [12] . Oftewel, metingen en belangrijke prestatie-indicatoren zijn eigenlijk 
hoe een organisatie zichzelf (haar prestaties) naar zichzelf toe beschrijft. De 
organisatie leert zichzelf met deze middelen over succes en falen en past haar 
gedrag hierop aan. 

... .,,,,,,,....- -....... 
~ ' Nieuwe organisatie .... Organisatieproces Meten .. 

' ~ 
H 

.........._ 

~, n 

lmplementatie Normen en .... Vergelijken 
waarden .. 

j ~ j ~ 

H 

Plan organisatie 
Aanpassen normen ~ Oordeel verandering ""' 

j ~ ! ! 
Plan organisatie 

Ok 
ingreep 

Figuur 8 De regelkring van verandering van organisaties door Allard Kastelein en het belang van meten 

Meten in strikte zin is de bepaling van de grootte of de omvang van iets aan de hand 
van waarneming en uitgedrukt in een getalswaarde of in een eenheid met een 
aangegeven dimensie. Meting is niet beperkt tot natuurkundige hoeveelheden, maar 
strekt zich uit tot de kwantificatie van bijna al het denkbare. Voorbeelden van 
metingen zijn het bepalen van onzekerheid, het vertrouwen van de consument en de 
prijsstijging van ijsjes in de zomer. In ruimere zin wordt onder meten niet alleen het 
vaststellen van de kwantiteit, maar ook van de kwaliteit van een variabele verstaan . 
Men onderscheidt de volgende meetniveaus: 
Kwalitatief 

• Nominaal: benoemen 
• Ordinaal: ordening 

Kwantitatief 
• Interval: gelijke intervallen 
• Ratio: intervallen met een absoluut nulpunt 

Daarbij zijn de bovenstaande niveaus in de genoemde volgorde van toenemende 
complexiteit en omvat een volgend genoemd niveau steeds de eerdere (Bijlage 5 
bevat een volledige uitleg van elk niveau). Een meting is altijd een vergelijking, 
namelijk het vergelijken van de grootheid (maat) die men wilt kennen of bepalen, met 
die welke men denkt te kennen. De laatste is de referentie-waarde of de standaard 
[13] . Bij duurzaamheid is het vaststellen van een standaard niet gemakkelijk. Bij de 
indicatoren zal daarom altijd aangegeven moeten worden wat goede en slechte 
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prestaties of ontwikkelingen zijn en waarom. Bij de keuze van indicatoren heeft 
kwantificering een voorkeur boven kwalificeren, omdat door kwantificatie trends 
zichtbaar gemaakt kunnen warden en voortgang ten opzichte van doelen 
bijgehouden kan warden. Dit is de basis voor continue verbetering. 

3.3 Work Breakdown Structure 
Figuur 9 (pagina 20) geeft het indicatorselectieproces weer dat tijdens het onderzoek 
is gevolgd. Allereerst is er een lijst gemaakt van indicatoren uit de literatuur en uit 
bestaande jaarverslagen van zowel Van Gansewinkel als derden (Bijlage 11 ). Uit 
deze lijst is een voorselectie gemaakt op basis van de toepasbaarheid3 van de 
indicatoren binnen VG alsmede de mate waarin indicatoren voortgang in de tijd 
kunnen weergeven (en dus stuurbaar zijn); een criterium vanuit de literatuur (Zie [14], 
[15]). 

Daarnaast zijn vanuit de 26 interne interviews (zie onderbouwing Bijlage 6, 
interviewschema Bijlage 9, en lijst van ge'interviewden in Bijlage 4, samenvatting 
interview antwoorden Bijlage 10) een aantal indicatoren naar voren gekomen. Deze 
zijn samengevoegd met de geselecteerde indicatoren uit de literatuur en gesorteerd 
naar de Triple Bottom Line (People, Profit, Planet) en de dimensies van Veleva [15] 
(Figuur 7). Bij Planet is op basis van ISO 14001 (een milieu management en audit 
systeem gehanteerd door de VG organisatie) een extra dimensie getiteld 
management toegevoegd. Met deze dimensie kan de effectiviteit van het 
milieumanagementsysteem beoordeeld warden. 

In de analyse en ontwerpfase van het selectieproces is door een kleine groep 
medewerkers (Bijlage 22) een rangschikking van de indicatoren en hun hoofddoelen 
gemaakt op basis van deze indeling en de Excel sheets in Bijlagen 14, 16 en 18. De 
indicatoren hebben in deze fase van de medewerkers een score van 0, 1 of 2 (Uitleg 
scores: 0 is niet of lastig, 1 is te doen of redelijk, 2 is gemakkelijk of goed) gekregen 
op de volgende vijf punten: 
1. Passendheid bij beleid en doelstellingen (zie Bijlage 7 voor het huidige beleid): 
Past de indicator en het hoofddoel binnen het huidige beleid en de doelstellingen van 
Van Gansewinkel? Gross [16] wijst erop dat een doel zowel intenties moet hebben 
als activiteiten die ermee geassocieerd warden. Zo niet dan stuit een doel op een 
van de volgende problemen: 
o Een doel kan veel intentie hebben, maar er zijn niet of nauwelijks activiteiten 
aan verbonden. Dit is een utopisch doel. Deze conditie zegt iets over wat de leden 
binnen de organisatie zeggen dat ze proberen te bereiken, maar waar ze uiteindelijk 
toch niets aan doen. 
o Een doel kan lage intentie hebben, maar veel in activiteiten voorkomen. Deze 
conditie geeft het bestaan aan van een ongenoemd doel. Personen kunnen zich 
onbewust zijn van het bestaan, zich ervoor schamen, of niet in staat zijn erover te 
praten. 
2. Data voorradigheid/kosten verzamelen 
Als een indicator veel tijd of geld kost om deze bij te houden is de kans dat dit goed 
en regelmatig gebeurt klein . 
3. Be'invloedbaarheid/stuurbaarheid 
Als datgene wat gemeten wordt niet te be'invloeden valt, heeft het alleen zin dit bij te 
houden als de verwachting is dat dit in de nabije toekomst wel het geval zal zijn. 
Waarom iets meten waar men toch niets aan kan doen? 

3 Van Gansewinkel behandelt bijvoorbeeld geen nucleair afval; indicatoren die hier betrekking 
op hebben zijn niet van toepassing. Ook produceert VG geen producten, waardoor 
producteigenschappen niet hoeven te worden opgenomen. 
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4. Levert het iets op voor VG als het verbetert? 
Na meting en sturing moet er een duidelijke verbetering en meerwaarde voor het 
bedrijf zijn. Een verbeterd imago is uiteraard oak een verbetering, maar dit meet ook 
als zodanig door de medewerkers opgevat kunnen warden. Het nut voor het bedrijf 
meet voor iedereen zichtbaar zijn. 
5. Significantie voor de samenleving/het milieu 
Het bedrijf alleen is niet voldoende. De gemeenschap/samenleving of het milieu dient 
er belang bij te hebben dat er een verbetering plaatsvindt op het vlak van dit 
hoofddoel. 

De vijf gehanteerde eigenschappen van een indicator zijn niet of moeilijk 
be"invloedbaar door de manier waarop een indicator ge"implementeerd wordt, maar 
zijn eigen aan datgene wat de indicator rapporteert. Andere eisen (zoals 
transparantie, compleetheid) kunnen vertaald warden in eisen aan het format van 
rapportage van de indicator en de manier waarop deze gedefinieerd is. 

lndicatoren zijn geselecteerd op totaalscore en het wel of niet overlappen van 
hoofddoelen. lndien er overlap was, is de hoogst scorende indicator gekozen op dit 
gebied. Een top vier per vlak is gekozen om de initiele startset samen te stellen. Op 
deze manier is een evenredige aandacht over de verschillende vlakken gewaarborgd 
en komt het totaal aantal initiele indicatoren op 28. 

De resultaten van de pilot/informatieverzamelfase bepalen verder of er indicatoren 
bijkomen dan wel afvallen. De initiele indicatoren zullen dus een product van de 
rangschikking zijn en warden tevens verder aangepast aan de wensen/feedback van 
klanten of andere stakeholders. Wie de stakeholders van VG zijn, wordt verder 
uiteengezet in Hoofdstuk 4.1. 

Aan het einde van het project dient het volgende opgeleverd te zijn: 
• Duurzaamheid in een A-4; wat is duurzaam inzamelen van bedrijfsafval en 

welke doelen en indicatoren horen hierbij. 
• Een duurzaamheidmeter voor bedrijfsafvaldiensten bestaande uit een aantal 

indicatoren die voldoen aan een format met een handleiding over hoe ze 
gemeten kunnen warden. 

• Een duurzaamheidmeter die in aanmerking kan komen voor een Milieukeur 
keurmerk4 en sectorbreed gedragen kan warden. 

4 Zie opmerking Voetnoot 2 (pagina 13) 
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Figuur 9 Het indicatorselectieproces 
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3.4 Technieken en methoden 
Voor het verzamelen van informatie over duurzaamheid, indicatoreisen en mogelijke 
indicatoren heeft in de orientatie fase een literatuuronderzoek plaatsgevonden. 
Artikelen en jaarverslagen zijn in deze fase geraadpleegd. 

In de analyse en ontwerpfase is gekozen voor gestructureerde interviews met open 
vragen. Allereerst intern, omdat de eigen medewerkers de belangrijkste stakeholders 
van een organisatie zijn, vervolgens extern bij de stakeholders. Op basis van de 
interne interviews en gesprekken is een stakeholder map gemaakt (Bijlage 23). 
Wanneer het houden van een interview niet mogelijk was door tijdgebrek van de 
respondent of andere redenen is een vragenlijst opgestuurd of is het interview 
telefonisch afgenomen. Een onderbouwing van alle interviews is te vinden in bijlagen 
6, 9 en 25, 26. 

Voor de evaluatie van het ontwerp heeft een pilot plaatsgevonden op de initiele 
indicatorenselectie. In deze pilot is getracht de benodigde indicatorgegevens te 
verzamelen en de locatie van de gegevens vast te leggen in de Handleiding. 
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4. Resultaten 

Op basis van de Work Breakdown Structure heeft de indicatorselectie 
plaatsgevonden. Tegelijkertijd zijn volgens de fasering de deelvragen van Hoofdstuk 
3.1 beantwoord ter ondersteuning van dit selectieproces en het verkrijgen van 
additionele achtergrondinformatie over eisen, risico's en de juiste stappen voor 
implementatie. In dit hoofdstuk komen de antwoorden op de onderzoeksvragen, de 
initieel geselecteerde indicatoren, benodigde correcties op basis van de pilotfase en 
stakeholder feedback aan bod. 

4. 1 Antwoorden op onderzoeksvragen 
[011 Wat is duurzaamheid? 
In Hoofdstuk 3.2 is reeds een uitleg gegeven van de Triple Bottom Line, ook wel de 
drie P's genoemd: People, Profit, Planet (sociaal/veiligheid , economie en milieu). Er 
moet goed gepresteerd worden op alle drie de vlakken wil een bedrijf duurzaam, of 
maatschappelijk verantwoord, opereren . Duurzaamheid moet meer dan alleen een 
beter imago moet zijn. Betere prestaties dienen te worden nagestreefd en behaald 
op sociaal , economisch en milieuvlak. Volgens het LCSP (Lowell Center for 
Sustainable Production) is er nog een lagere verdeling van aandachtsgebieden 
mogelijk, namelijk een onderverdeling in zes hoofdonderwerpen (zie ook Figuur 7): 

• Sociale gerechtigheid en de ontwikkeling van de gemeenschap 
• Medewerkers 
• Producten en diensten 
• Economische performance 
• Energie en materiaalverbruik 
• Het natuurlijk milieu 

Het volgende is cruciaal bij het nastreven van duurzaamheid : 
Duurzaamheid zelf is geen doe/, maar een reis die net als elke reis begint met 
een enkele stap. 
Op het moment dat een doel op een van de zes vlakken behaald is, kan men niet 
stellen dat de organisatie duurzaam is, wel dat er nieuwe doelen gesteld moeten 
worden en dat de organisatie (mits het een correct doel was) duurzamer geworden 
is. Duurzaamheid draait dus om het behalen van de juiste resultaten. De term "Triple 
Bottom Line" geeft dit ook al aan; het gaat om het resultaat onder aan de 
stre( e )p( en). 

[021 Aan wat voor eisen moeten duurzaamheidindicatoren voldoen volgens de 
literatuur; wat is juist? 
De ultieme indicator test is of hij effectief is in het informeren van de juiste 
doe/groepen en motivatie verkrijgt voor (re)acties [14]. 
Het is daarbij beter de juiste dingen ongeveer te meten dan de verkeerde met grote 
nauwkeurigheid en precisie [12] . Bij het vergelijken van indicator prestaties tussen 
verschillende vestigingen of organisaties (benchmarking) is het belangrijk dat deze 
indicatoren gebaseerd zijn op dezelfde beslissingsregels en grenzen. De 
mogelijkheid om vooruitgang over de tijd te meten is essentieel voor het succes van 
duurzaamheidinitiatieven [17]. Transparantie is tevens een must; de manier waarop 
de informatie die via een indicator tot uitdrukking komt, tot stand is gekomen, moet 
voor iedereen duidelijk zijn. Op deze manier wordt de geloofwaardigheid van het 
systeem en het draagvlak hiervoor vergroot. 

Een indicatorenset is geen rigide geheel. Evaluatie dient regelmatig plaats te vinden 
die kan leiden tot eliminatie, aanpassing van huidige indicatoren of tot de introductie 
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van nieuwe indicatoren [15]. Bijlage 12 toont een uitgebreide lijst met indicator eisen 
uit de literatuur. Al deze eisen kunnen leiden tot moeilijke keuzes en conflicten, 
bijvoorbeeld als metingen zowel compleet als beknopt moeten zijn (en ook nog 
begrijpelijk en relevant). 

[Q2a] Wat is een juist aantal indicatoren? 
Er is geen regel voor het correcte aantal indicatoren. Het gebruik van te veel 
indicatoren maakt het moeilijk een duidelijke strategie te voeren en 
aandachtsgebieden te bepalen. Per dimensie (People, Profit, Planet) zouden er 
idealiter drie tot zes indicatoren moeten zijn [18] . Grotere bedrijven als VG zijn 
zichtbaarder en moeten daardoor het voorbeeld zijn voor de rest van de industrie. 
Vaak moeten ze daarbij milieubewustzijn meenemen in een strategie met als doel de 
leiding in de markt te behouden. Echter, de complexiteit is voor grote bedrijven 
groter, waardoor over het algemeen minder indicatoren (in aantal) gebruikt worden 
[19] . lndicatoren zouden een mix moeten zijn van leading/lagging5

, financieel/niet
financieel, extern/intern, strategisch/tactisch, proces/product, mens/technologie en 
input/output metingen om een zo compleet mogelijk beeld te creeren. Verder moeten 
de indicatoren meetbaar zijn (absoluut of procentueel), compleet en be"lnvloedbaar. 
Compleet betekent dat de indicator in een getal alle elementen van de prestaties die 
er toe doen in zich heeft; zo is winst een optelmeting van zowel omzetgeneratie als 
kostenbeheersing. Be"invloedbaar betekent dat werknemers van het bedrijf ook 
daadwerkelijk beslissingen kunnen nemen die invloed hebben op de indicator [18] . 

Meting van input: 
leading indicator 

Meting van output: 
lagging [ndicator 

Proces Output 

Figuur 10 Leading en lagging indicatoren 

[Q2bl Wat mag wel en niet met een indicator? 
Voor de wiskundige berekeningen in een duurzaamheidmeter moet het volgende 
opgaan: 
1. Er moet niet toegewerkt worden naar een aggregaatniveau omdat dit niveau 
geen nuttige informatie meer biedt over het gedrag van de individuele indicatoren, 
zodat het nut voor het opstellen van beleid erg beperkt is. Dit geldt ook voor 
individuele indicatoren; het toekennen van een score "9" aan C02 uitstoot maakt het 
onmogelijk te zien of er nog verbetering mogelijk is en waar die verbetering mogelijk 
is. 
2. Er moet voor gezorgd worden dat een heel goede score niet een hele slechte 
compleet kan compenseren. Dit gaat er namelijk van uit dat een heel goede score op 
een dimensie wat voor gedrag dan ook op een andere dimensie goedmaakt. Veel 
water besparen is echter geen excuus voor het verbruik van veel energie. 
3. Het geheel moet transparant zijn. Goed en slecht, waar en voor wie, moet 
duidelijk naar voren komen [20]. 

5 Hoeveelheid geld ge·investeerd in milieubeschermende maatregelen is een voorbeeld van 
een leading indicator (het geeft een indicatie van toekomstige milieu-impact), emissies zijn 
een lagging indicator (een resultante van de bedrijfsvoering) en blikken terug. (Zie oak Figuur 
10) 
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Madden 

De belangrijke eisen vanuit de literatuur zijn: 
• KISS (Keep It Simple, Stupid) 
• Transparantie en duidelijkheid van definities 
• Kwantificering 
• De betrekking van stakeholders 
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De laatste twee eisen zijn verwerkt in de selectieprocedure van de indicatoren. Om 
aan de andere eisen te voldoen is het hanteren van een consistente format 
belangrijk. In dit onderzoek zijn de eisen dan ook vertaald in het format, gegeven in 
Hoofdstuk 5. Op deze manier kan transparantie en toegankelijkheid gegarandeerd 
warden. Hierbij is een handleiding voor het gebruik van een duurzaamheidmeter 
gewenst. (Zie Handleiding) Echter, een groat deel van de kwal iteit van de 
duurzaamheidmeter zit in de methode van implementatie. Daarover meer in 
Hoofdstuk 5.2 en bij vraag [011]. 

[031 Welke duurzaamheidindicatoren warden zoal in de literatuur genoemd en in de 
praktijk gebruikt? 
De meest gebruikte indicatoren set is die van het GRI (Global Reporting Initiative), 
echter de meeste bedrijven gebruiken slechts een fractie van de door het GRI 
genoemde indicatoren. ISO 14031 geeft een lijst van ongeveer 100 indicatoren, maar 
hiervan warden slechts kleine aantallen indicatoren gebruikt, met als voornaamste 
reden dat informatie bijhouden geld kost. Bijlage 11 geeft een lijst van indicatoren 
alsmede de bron waarin ze genoemd warden en in welke jaarverslagen ze 
getalsmatig terug te vinden zijn (beschrijvende indicatoren zijn buiten beschouwing 
gelaten, omdat ze geen trend kunnen weergeven, vergelijking tussen vestigingen en 
concurrenten moeilijk maken en geen evolutie laten zien van het bedrijfsresultaat). 
Duidelijk is dat er veel verschillen zijn tussen bedrijven en dat indicatoren moeten 
passen bij de kernactiviteiten van het bedrijf. 

[04] Wat zijn eventuele risico's bij het bijhouden/vrijgeven van duurzaamheid 
informatie? 
Er zijn een aantal risico 's die de literatuur noemt: 

• Met het vrijgeven van informatie kunnen fouten of gebreken aan het licht 
komen , waardoor er weerstand kan ontstaan bij stakeholders. Aan de andere 
kant kan het vrijgeven van deze informatie een signaal zijn voor een nieuw 
ingeslagen weg [21]. 

• Men moet niet vergeten dat de reis belangrijker is dan het doel; bij het 
behalen van een doel moeten nieuwe doelen gesteld warden. Een risico is 
dat men te snel tevreden is als doelen behaald warden. 

• De "Paradox van informatie" waarbij het aanbieden van informatie leidt tot 
een vraag naar meer informatie mag niet onderschat warden [22] . Het 
aanbieden van informatie leidt al snel tot de vraag hoe deze informatie tot 
stand is gekomen en dit is op zichzelf ook een stuk informatie. 

• Men moet oppassen dat rapportage niet management opzij schuift. Bij het 
rapporteren komt het management met verklaringen, rationaliseringen en 
rechtvaardiging van de activiteiten van de organisatie om een beeld te 
schapen dat de activiteiten van de organisatie gerechtvaardigd zijn. Dit beeld 
hoeft echter niet altijd een realistische weergave van de realiteit te zijn [19]. 
Dit fenomeen wordt ook wel "window dressing" genoemd. 

• Elke set indicatoren wordt be"invloed door de eindgebruikers. Hier dient men 
voldoende rekening mee te houden [15]. Een meetmethode hoe duidelijk 
gedefinieerd ook, kan toch anders opgevat of uitgevoerd warden. Uiteindelijk 
gaat het ook niet om de indicatorprestaties, maar of de hoofddoelen 
daadwerkelijk behaald warden . 

[05] Wat is duurzaamheid binnen Van Gansewinkel en wat is een duurzame 
bedrijfsafvaldienst? 
In de interne en externe interviews is aan de respondenten gevraagd wat zij onder 
duurzaamheid verstonden . Dit, omdat organisaties een verzameling van individuen 
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zijn met ieder hun eigen doelen en agenda's die verschillen en zelfs kunnen 
conflicteren [16]. Uit de interviews kwam naar voren dat iedereen een eigen opvatting 
over duurzaamheid had. (Zie ook Bijlage 1 O; vraag 9) Wat een duurzame 
bedrijfsafvaldienst is, zal daaram beantwoord warden aan de hand van de 
indicatoren die gekozen zijn, de hoofddoelen die hier bijhoren en de benodigde 
implementatie-eisen. Deze A4 is te vinden in Bijlage 28. 

[061 Naar wie moet duurzaamheid inzichtelijk gemaakt warden? 
De indicatoren dienen aan te sluiten op de informatiebehoefte van de doelgraep. De 
literatuur geeft eenduidig aan dat de enige juiste doelgraep de stakeholders van het 
bedrijf zijn. 

Stakeholders kunnen op diverse manieren gedefinieerd warden, maar de volgende is 
de meest gerefereerde definitie: "A stakeholder in an organization is (by definition) 
any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 
organization 's objectives" (Freeman [23] , p46). De definitie van Clarkson specificeert 
ze als: "Stakeholders are persons or groups that have, or claim ownership, rights, or 
interests in a corporation and its activities, past, present and future" (Clarkson [24], 
p106). Het idee wat nu wel en niet onder stakeholders valt is over de jaren heen 
veranderd . In de huidige betekenis, oorsprankelijk van Freeman ([23], p55), is het 
aantal mogelijke stakeholders omvangrijk. Naast medewerkers, managers, de 
gemeenschap, klanten, aandeelhouders, leveranciers, financiers zou de stakeholder 
map van een grate organisatie ook de overheid, concurrenten, 
handelsmaatschappijen, vakbonden , consumentenbonden, milieugraepen en 
politieke graeperingen omvatten. Deze diversiteit brengt een uitdaging met zich mee, 
omdat de diverse graepen andere informatiebehoeftes en wensen kunnen hebben. 
Een bedrijf doet er dan ook goed aan deze behoeftes in kaart te brengen en te kijken 
hoe men aan deze diversiteit van wensen kan voldoen. lndien dit niet mogelijk is, 
dient gekeken te warden wat de belangrijkste stakeholder graepen zijn. 

In recent onderzoek naar corporate social performance is hiervoor een nuttig 
onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire stakeholders. Een primaire 
stakeholder graep is "one without whose continuing participation the corporation 
cannot survive as a going concern ': whereas secondary stakeholders are "those who 
influence or affect, or are influenced or affected by, the corporation, but they are not 
engaged in transactions with the corporation and are not essential for its survivaf' 
([24], pp 106-107). Voornamelijk door hun invloed op de primaire stakeholders 
kunnen secundaire stakeholders een bedrijf schade toebrengen. "Primary 
stakeholders are shareholders, investors, employees, customers, suppliers, 
governments and communities. Secondary stakeholders include the media and 
activist groups" [22]. 

Medewerkers zijn de belangrijkste primaire stakeholders van een bedrijf, omdat zij 
een grate graep vormen met een grate interesse in , en veel directe invloed op, het 
bedrijf. De interviews voor de inventarisatie van interne indicatoren hebben ten doel 
gehad een beeld te krijgen van de informatiebehoeftes van deze stakeholdergraep 
en dienden tevens voor de creatie van draagvlak binnen de organisatie. Daarnaast 
heeft een eerste externe stakeholder inventarisatie plaatsgevonden. Naar wie moet 
duurzaamheid nog meer inzichtelijk gemaakt warden? Hiervoor is een stakeholder 
map opgesteld (Bijlage 23) waarvan de resultaten in de ontwerpfase ter evaluatie zijn 
gebruikt en tevens een handreiking baden voor de externe interviews. 

[07] Wat zijn de wensen. eisen en informatiebehoeftes van deze personen. 
bedrijven. anders? 
Deze vraag is opgesplitst in twee delen; 
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[Q7a] Wat zijn wensen. eisen en informatiebehoeftes van de medewerkers? 
In Bijlage 10 is de uitwerking van de interne interviews te vinden. De medewerker 
eisen en informatiebehoeftes lopen sterk uiteen. De belangrijkste wensen en eisen 
waren: 

• Maak gebruik van al gebruikte systemen; de medewerkers willen niet alles 
opnieuw invoeren. Er zijn binnen Van Gansewinkel veel systemen (167!) die 
alien los van elkaar opereren en daardoor vaak in ongebruik raken. 

• Zorg voor een duidelijke definitie duurzaam inzamelen en een communicatie 
van dit begrip; duurzaamheid in een A4. 

• Zorg dat er aan de indicatoren doelstellingen verbonden kunnen warden. 
• Acties dienen aan resultaten gekoppeld te kunnen warden (liefst op een zo 

laag mogelijk niveau in de organisatie ). 
• Resultaten moeten meegenomen warden bij budgetbesprekingen 
• Laat de duurzaamheidmeter bestaan uit zo min mogelijk indicatoren. 
• Zorg ervoor dat de duurzaamheidmeter geen windowdressing/marketingtool 

wordt, maar nuttige informatie aan medewerkers geeft die helpt bij de 
uitvoering van hun taken. 

• De duurzaamheidmeter moet iets doen met de sturing van afvalstromen; dit 
heeft de grootste impact. 

Bovenstaande eisen zijn vertaald in het ontwerp of meegenomen in het 
selectieproces als criteria . 

[Q7bl Wat zijn wensen. eisen en informatiebehoeftes van externe stakeholders? 
De externe stakeholders zijn in te delen volgens de indeling gegeven in [Q6], maar 
tevens volgens de indeling in Figuur 12. Deze indeling is gebaseerd op de mate 
waarin stakeholders ge"lnformeerd dienen te warden afhankelijk van de invloed die ze 
kunnen uitoefenen en hun interesse in de bedrijfsvoering . De secundaire 
stakeholders vallen in het algemeen afhankelijk van hun interesse onder de gebieden 
A en B en primaire stakeholders in C en D. Uitzonderingen zijn kleine klanten, die 
weliswaar niet altijd veel invloed hebben, maar die wel transacties met het bedrijf 
hebben. Medewerkers vallen in groep A, omdat ze ge"lnteresseerd zijn in het bedrijf 
en er tevens veel invloed op kunnen uitoefenen. Bijlage 23 toont de opgestelde 
stakeholder map en de geschatte mate van invloed en interesse van de verschillende 
groepen. 
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Figuur 12 lndeling van Stakeholders op basis van interesse en invloed 
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Een overzicht van de interviews met diverse stakeholders is te vinden in Bijlage 27. 
Doordat de stakeholder map van Van Gansewinkel zeer omvangrijk is, is een kleine 
selectie gemaakt. Zo waren een aantal stakeholders niet ge"lnteresseerd in het 
Nederlandse afvalbeleid in de Benelux: "Het belangrijkste be/eidswerk in Nederland 
is gedaan en de infrastructuur is redelijk op paten. Op Europees niveau is het 
overigens we/ zeer relevant. " Hans Jager, Stichting Natuur en Milieu 

Zoals weergegeven in Bijlage 23 verschillen de informatiebehoeftes van de 
stakeholders per stakeholder groep en zelfs binnen dezelfde stakeholder groep. Het 
is de vraag in hoeverre alle stakeholder behoeftes bevredigd kunnen worden . Echter, 
een aspect van de dienstverlening door Van Gansewinkel werd door bijna alle 
stakeholders als belangrijk ervaren; wat er met het afval dat door Van Gansewinkel 
behandeld wordt, gebeurt. 

Zo verwezen een aantal stakeholders evenals de medewerkers (zie uitwerking 
interviews) naar de sturing van afvalstromen en de Ladder van Lansink/ De 
Afvalkringloop. Figuur 13 geeft weer hoe deze afvalverwerkingcyclus in elkaar steekt. 
Op het allerhoogste niveau van de afvalverwerkingcyclus staat de afvalpreventie; 
afval voorkomen is hoe dan ook beter dan enige stap die daarna genomen wordt. VG 
is actief in de preventie van afval bij haar grote klanten. Als de creatie van afval dan 
toch onvermijdelijk blijkt, zijn er een aantal routes mogelijk voor dit afval. 

Allereerst kan het afval wel of niet gescheiden ingezameld worden aan de bron. 
Gescheiden inzameling aan de bron voorkomt kosten en energie in latere stappen 
van de cyclus. Het afval kan vervolgens worden ingezameld (al dan niet gescheiden) 
en vervoerd worden (indien nodig) naar een volgende cyclusstap. Een ideale situatie 
is als een producent van afval dit afval weer direct kan gebruiken zonder dat 
transport nodig is. 

Nadat het afval is ingezameld kan het opgeslagen worden, of direct naar een andere 
processtap gebracht worden . Opslaan vindt normaliter alleen plaats als hier een be
of verwerkingsstap op volgt zoals opbulken, sorteren, breken, shredderen of 
composteren. Na de be- of verwerkingsstap (of als deze niet nodig is, na de 
inzameling) vindt er een belangrijke tweedeling van het afval plaats. De 
materiaalstromen worden of uit de keten verwijderd (Door storting , verbranding 
(zonder energieopwekking) of immobilisatie) of ze komen terug in het 
afvalproducerende proces door verbranding als brandstof, materiaal recycling, 
componenten hergebruik (bijvoorbeeld elektromotoren) of volledig hergebruik. 

Over wat nu wel en niet onder nuttige toepassing valt bestaat veel discussie. Ook 
binnen de Europese Unie is dit momenteel een aandachtspunt (Zie uitwerking 
bezoek Milieucommissie Europees Parlement; Bijlage 27 c) . Er gaan binnen de 
milieucommissie geluiden op om het energetisch rendement van een centrals mee te 
laten spelen in of verbranding onder nuttige toepassing mag worden gerekend of 
niet. Dit heeft directe gevolgen voor of het afval wel of niet geexporteerd mag worden 
ter verwerking . Er geldt in principe een exportverbod voor verwijdering (tenzij er geen 
oplossing in eigen land is), maar export voor nuttige toepassingen is toegestaan. De 
inititiele SWOT-analyse van VG te vinden in Bijlage 1 gaf reeds weer dat Europa en 
de Europese regelgeving de markt voor afval in grote mate be"lnvloeden. 

Naast het al bestaande exportverbod wil de Milieucommissie tevens een stortverbod 
op al het brandbare afval en vaststellen welke verwerkingstypes toegestaan zijn voor 
welke typen afval. Voor Van Gansewinkel ligt hier dus een kans om op de wet- en 
regelgeving vooruit te lopen, te voldoen aan de wensen van stakeholders en tevens 
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voor zichzelf beter in kaart te brengen wat er met het afval gebeurt. Dit kan door de 
afvalverwerking in de gebruikte informatiesystemen te gaan classificeren naar 
verwerkingstype. Zowel de overheid kan hier mee ge"lnformeerd worden en er kan 
voldaan worden aan de wens van klanten die willen weten wat er met het afval 
gebeurt, waarom, en eventueel hierin kunnen meebeslissen aan de hand van een 
menukaart. 

Afvalproductie 

Zich ontdoen van 
•atvalscheidfng aan de bron 

In ontvangst nemen 
*{gescheiden inzamelen) 

*vervoeren 

Transport ~ ..._______,( 

Opslaan 

Bewerken en verwerken 

Nuttige toepasslng 

Volleclig 
hef99brUlk 

Componenten 
hergebrulk 

Figuur 13 De afvalkringloop 

Materiaat 
recycling 

Verbranden 
als brandstof 

lmmobilisatie 
(Bljv. verwerken in 

Woge<l) 

Verwljderen 

Verbranden 

[Q8] Welke indicatoren voldoen aan deze wensen. eisen en behoeftes en passen 
binnen duurzame bedrijfsafvaldiensten? 
De indicatoren zoals vermeld in Hoofdstuk 5 zijn dusdanig tot stand gekomen dat ze 
aan de eisen van de belangrijkste stakeholders voldoen. Hierbij dient vermeld te 
worden dat evaluatie een must blijft, omdat stakeholder behoeftes niet rigide zijn . 
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Hoofdstuk 4.2 geeft weer welke indicatoren volgens de procedure uiteengezet in 
Hoofdstuk 3.3 geselecteerd zijn. 

[091 Wat is goede en slechte performance op een indicator? 
Wat goed en slecht is, is niet voor iedere vestiging hetzelfde, omdat omstandigheden 
en activiteiten kunnen verschillen. Daarnaast, zeals in Hoofdstuk 2 gesteld, zitten de 
verschillende vestigingen van Van Gansewinkel in een verschillend stadium van 
ontwikkeling . Per indicator moet daarom niet alleen cijfermatig gekeken worden naar 
de prestaties, maar moet rekening gehouden worden met de fase van ontwikkeling 
waarin een vestiging zich bevindt en welke activiteiten zij ontplooit. 

De handleiding van de indicatoren biedt hierbij een handreiking voor wat goede en 
slechte prestaties zijn. Over het algemeen is een score ender het gemiddelde, een 
score die tenminste naar het gemiddelde moet worden opgetrokken, mits dit mogelijk 
is gezien de omstandigheden (afvalstromen, budgetten, installaties). Afhankelijk van 
de grootte van de achterstand en de beschikbare middelen en omstandigheden 
kunnen concrete prestatiedoelen gesteld worden . Het is belangrijk dat vestigingen 
zelf in staat worden gesteld hun doelen vast te stellen om draagvlak achter deze 
doelen te creeren en excuses voor het niet halen van de doelen voorkomen kunnen 
worden. Hierbij hoeven niet direct alle indicatoren verbeterd te worden , maar kan er 
begonnen worden waar de meeste winst te behalen valt. 

[01 OJ Wat zijn denkbare acties ter verbetering van indicator performance? Hoe kan 
de performance be'invloed worden? 
De basis van verbetering zit in het oppakken van de slechtste punten en het zoeken 
van verbeterpunten bij vestigingen of bedrijven die het beter doen. Per indicator 
verschillen de mogelijkheden die het bedrijf heeft om de prestaties te verbeteren. De 
basis is echter steeds hetzelfde; bij afwijkende prestaties, dient hiervoor de oorzaak 
gezocht te worden en gekeken te worden hoe deze naar een hoger niveau getild 
kunnen worden, zonder de prestaties van andere indicatoren direct te schaden. De 
Handleiding geeft al enkele mogelijke acties weer ter verbetering . 

[0111 Hoe kunnen de indicatoren ge'implementeerd worden? Wie is verantwoordeliik 
voor data collectie en ontvangst? 
Bij implementatie zijn de volgende zaken belangrijk: 

• Er dient gebruik gemaakt te worden van informatie die er al is (zie ook 07) 
• Alie lagen van de organisatie dienen betrokken te worden 
• Duidelijke (kwantificeerbare) doelen en acties dienen gesteld te worden 
• Het is belangrijk duidelijk te maken dat duurzaamheid een reis is en geen 

doe I 
Een uitgebreid implementatieplan is te vinden in Hoofdstuk 5. 

Wie verantwoordelijk is voor datacollectie en ontvangst hangt af van de indicator. Het 
is van belang dat diegenen die de informatie verzamelen, ook invloed op de indicator 
kunnen uitoefenen. Op deze manier blijft het informatie verzamelen niet enkel en 
alleen een inspanning die geen relatie heeft met het werk van de collectant. In de 
Handleiding is weergegeven wie verantwoordelijk kunnen zijn voor collectie en 
ontvangst per indicator. 

[0121 Hoe passen de indicatoren binnen een totale duurzaamheidmeter en een 
duurzaamheidsysteem? 
Bij een totaalplaatje is het van belang dat goede en slechte punten eenvoudig in 
beeld gebracht kunnen worden voor verbetering. Daarnaast is zeals reeds eerder 
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vermeld de weergave van trends cruciaal voor een duurzaamheidmeter. Hoofdstuk 
5.1 toont de indicatoren en het ontwerp dat aan deze eisen voldoet. 

Er is bij dit ontwerp voor gekozen om indicatoren niet standaard in Euro's uit te 
drukken, tenzij bij de eenheid die bij de indicator hoort standaard in Euro is. Dit om 
aggregatie naar Euro's te voorkomen waarbij informatie verloren gaat. Zie ook het 
eerdere stuk over aggregatie (Vraag Q2b ). 

Bij implementatie van het ontwerp is geregelde evaluatie gewenst. Hoofdstuk 5.2 zet 
op basis van de beantwoorde onderzoeksvragen het implementatieplan uiteen. 

4.2 Uitgangsindicatoren en totstandkoming 
Op de manier vermeld in Hoofdstuk 3.3 heeft een kleine groep medewerkers (zie 
namen Bijlage 22) indicatoren beoordeeld op vijf punten. (Passendheid bij beleid en 
doelstellingen, Data voorradigheid/kosten verzamelen, 
Be"invloedbaarheid/stuurbaarheid, Levert het iets op voor VG als het verbetert, 
Significantie voor de samenleving/het milieu). Een beoordeling van een respondent 
ziet er als volgt uit: 

IF (Injury 
Frequency) 
en SR 
(Severity 
Rate) 

Kosten 
ongevallen 
en verzuim 

2 

2 

2 

0 

Tabel 1 Voorbeeld beoordeling respondent 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

9 Interviews, 
GRI 

7 Interviews, 
GRI 

De beoordelingen van de respondenten zijn opgeteld en vervolgens is een rang 
toegekend op basis van de totaalscores (zie voor een volledige rangschikking 
Bijlagen 14, 16 en 18). Opgemerkt dient te warden dat indicatoren over het algemeen 
het laagste scoren op datavoorradigheid. 

Naast de totalen is de kwadratensom van de scores berekend. Deze kwadratensom 
is de maat voor onenigheid . (In hoeverre is iedereen het eens met de scores). Deze 
is berekend door de afwijking van het gemiddelde te kwadrateren. Omdat het gaat 
om kleine steekproeven (N=4 of N=?), kunnen er geen harde uitspraken aan 
verbonden warden. Wei is de kwadratensom een indicatie voor onenigheid. 

Zo kan een score 4 op een vlak behaald warden als bij een beoordeling door vier 
personen de score 1 gegeven wordt, maar ook als twee personen de score 2 geven 
en twee personen de score 0. In dit geval is het totaal gelijk, maar is er meer 
onenigheid waardoor de kwadratensom grater zal zijn (in dit geval gelijk aan 4; 

i=4 2 

Kwadratensom = L (X ; -X) , X = 4 14=1 Dus 
i=l 

(2 - 1)2 + (2-1) 2 + (0-1) 2 + (0-1) 2 = 4) in plaats van 0. In gevallen waar er meer 

onenigheid is zal de kwadratensom dus grater zijn. Daarbij dient opgemerkt te 
warden dat als er meer personen de lijst invullen de kwadratensom grater wordt; als 
in de vorige situatie drie personen 0 geantwoord hadden en drie personen 2, was de 
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kwadratensom gelijk geweest aan 6. Het overzicht van de kwadratensommen is te 
vinden in Bijlagen 15, 17 en 19. 

Er is op basis van de rangschikking op totaalscore een top 4 samengesteld met de 
hoogst scorende indicatoren per deelvlak. Er is gekeken naar overlap en of 
datavoorradigheid een grote invloed op het resultaat had. Hierbij is tevens een top 4 
opgesteld als datavoorradigheid geen probleem zou zijn . Dit levert een set op die 
goed aansluit bij het bedrijf en de samenleving, maar momenteel niet even goed 
uitvoerbaar is. Het is een set waar naar toegewerkt kan worden in de toekomst. De 
verschillende toppen 4 zijn weergegeven in Bijlage 20. 

De top zonder overlap met datavoorradigheid is de startset die gebruikt is voor de 
ontwerp- en implementatiefase. Deze ziet er als volgt uit: 

People (Rangschikking zonder overlap): 
Medewerkers 

Indicator Hoofddoel Punten Proce P,D,B,L, Max 
ntueel S 

PE1 Aantal dagen zonder ongeval Beperking ongelukken, veiligere 36 90 8,7,6,8,7 8,8,8,8,8 
werkplek, gezondere 
werknemers 

PE2 Aantal verloren dagen door ziekte Gezonde werknemers, beperking 34 85 8,6,6,8,6 8,8,8,8,8 
en ongevallen ongelukken, veiligere werkplek 

PE3 Tevredenheid medewerkers (MTO) Tevreden medewerkers/goede 30 75 8,6,5,6,5 8,8,8,8,8 
werkgever 

PE4 Aantal werknemers ( evt. % ) dat Opleiden werknemers, sociale 28 70 7,4,6,6,5 8,8,8,8,8 
training kreeg, tijd gespendeerd van werkgever zijn 
die werknemers in training 

Sociale gerechtigheid en ontwikkeling van de gemeenschap 
PE5 Gereden schades Veiligheid gemeenschap 33 82,5 8,6,5,8,6 8,8,8,8,8 
PE6 lnvesteringen in Dobli spiegels en Veiligheid gemeenschap 33 82,5 7,6,7,7,6 8,8,8,8,8 

andere veiligheidsmaatregelen. 
PE7 Aantallen klachten en afhandeling Goed opereren binnen 28 70 6,3,5,7,7 8,8,8,8,8 

lgemeenschap 
PE8 Hoeveelheid geld ge"investeerd in Gemeenschapsontwikkeling 27 67,5 7,4,6,5,5 8,8,8,8,8 

projecten voor de gemeenschap 
(donaties), investeringen buiten 
primaire proces om (lezen en 
schrijven) 

Tabel 2 Startset indicatoren People 

Profit (Rangschikking zonder overlap): 
Producten en diensten ~ "-· ·-.,.· 

Indicator Hoofddoel ~ Punten Proce P,D,B,L, Max 
ntueel S 

PR1 Hoeveelheid afval ~~ Bijdragen aan afvalprobleem 31 77,5 8,6,5,8,4 8,8,8,8,8 
vervoerd/verwerkt 

PR2 % verwerkers geaudit door eigen Goede verwerking 31 77,5 8,4,6,7,6 8,8,8,8,8 
organisatie of in samenwerking met ' 
anderen 

PR3 Klanttevredenheid Goede klantenrelatie 30 75 8,5,5,8,4 8,8,8,8,8 
PR4 % afval afqekeurd dat uitqaat Kwaliteit leveren 27 67,5 6,3,6,8,4 8,8,8,8,8 

Economische performance -
PR5 Bezettingsgraad wagens en Efficiency 31 77,5 8,6,5,8,4 8,8,8,8,8 

materieel 
PR6 Groei winst Gezonde groei/goed rendement 31 77,5 8,6,5,8,3 8,8,8,8,8 
PR7 Kosten en verbruik diesel per Efficiency/milieu schade 30 75 8,4,5,7,6 8,8,8,8,8 

afgelegde kilometer beperken 
PR8 Solvabiliteit Gezonde qroei 30 75 7,6,5,8,4 8,8,8,8,8 

Tabel 3 Startset indicatoren Profit 

Kwadraten 
som (n=4) 

2,5 

3 

5,5 

5,5 

2,75 
6,25 

4 

7,25 

Kwadraten 
som (n=4) 

1,75 

4,75 

1,5 
4,75 

1,75 

3,75 
4,5 

4,5 

32/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 

Planet (Rangschikking zonder overlap): 
Energie en materiaalverbruik 

Indicator Hoofddoel Punten Proce P,D,B,L, Max Kwadraten 
ntueel S som (n=7) 

PL1 lngangscontroles afval (%afkeur en Goede voorsortering afval 56 80,0 12,9,11 , 
aangegeven naar klant) 13, 11 

PL2 Modal shift; aantal tonnen afval Reductie energieverbruik, inzet 56 80,0 12,8, 10, 
over spoor en water i.p.v. over de andere transportmiddelen 13, 13 
weg en afstanden dat dit afval 
vervoerd is 

PL3 Hoeveelheid energie verbruik Reductie energieverbruik 49 70,0 11 ,5,8,1 
( electra, gas, brandstof)/ton per 3,12 
activiteit 

PL4 Hoeveelheid afval zelf Reductie eigen afval 48 68,6 10,5,11 , 
geproduceerd (gevaarlijk en niet- 11 , 11 
lgevaarlijk) 

Het natuurlijk milieu 
PL5 Bodem status per locatie (wel of Goed bodembeheer 63 90,0 13,12,13 

niet vervuild, oppervlakte vervuild) ,13,12 
en acties 

PL6 lnvesteringen in brandpreventie Reductie incidenten 60 85,7 14,10,11 
,13,12 

PL7 Boetes en overtredingen, kosten Voldoen aan wet- en regelgeving 58 82,9 13,10,10 
1gerechteliike procedures ,13,12 

PL8 Aantal risicomeldingen Reductie incidenten 56 80,0 12,10,9, 
13,12 

Management 
PL9 Aantal audits en aantal audit Correct auditbeleid 52 74,3 11 ,11 ,11 

bevindingen met daaraan , 11 ,8 
verbonden actie (*samengevoegd) 

PL10 Totale milieu-investeringen (in€) Voldoende investeren in milieu 52 74,3 13,7,10, 
11 , 11 

PL 11 Aantal milieuaspecten in beeld ; Correct milieumanagement 51 72,9 13, 11 ,8, 
aantal met acties. Aantal met 10,9 
prioriteit hoog. Aantallen met 
andere prioriteiten. 

PL12 Aantal milieu gecertificeerde service Goede leveranciersselectie 49 70,0 12,5,10, 
I providers/leveranciers 11 , 11 

Tabel 4 Startset indicatoren Planet 

4.3 Evaluatie en revisie 
Bij het evalueren van deze indicatoren en het verzamelen van de benodigde 
informatie kwam het volgende naar voren: 

• Er bleken een aantal indicatoren te zijn die ondanks het gevolgde 
selectieproces modificatie vereisten 

14,14,14 
'14,14 
14,14,14 
,1 4, 14 

14,14,14 
,14,14 

14,14,14 
,14,14 

14,14,14 
,14,14 

14,14,14 
,14,14 
14,14,14 
,14,14 
14,14,14 
,14,14 

14,14,14 
,14, 14 

14,14,14 
,14,14 
14,14,14 
,14,1 4 

14,14,14 
,14,14 

• Een aantal indicatoren vielen initieel weg terwijl ze wel belangrijk waren 
volgens de stakeholders, maar door het datavoorradigheid criterium afvielen 

• De datavoorradigheid blijft een belangrijk punt en be"lnvloed direct de 
haalbare meetfrequentie door de belasting die deze met zich mee breng 
indien deze onvoldoende is 

lndicatoren die modificatie vereisten waren: 
• "PE1 : Aantal dagen zonder ongeval" bleek geen goede indicator. Neem het 

voorbeeld waarin er in een regio A vijf zware ongevallen in het begin van een 
maand zouden zijn en in regio B, een lichte aan het einde van de maand. 
Regio B zou dan slechter scoren dan regio A, terwijl de prestaties op 
veil igheidsgebied van laatstgenoemde regio juist veel slechter zijn . Daarnaast 
verliest men een stuk informatie over de frequentie en ernst van de 
ongevallen . Tevens zet het aan tot het niet-rapporteren van ongevallen; PE1 
is daarom omgezet naar de indicator die een punt lager scoorde, maar 
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hetzelfde hoofddoel had: "De IF en SR", oftewel de Injury Frequency en 
Severity Rate. Twee getallen die reeds door VG geregistreerd warden om de 
veiligheidsprestaties te meten en waarvan de IF ook al in de BSC terug te 
vinden was en voorkomt uit VCA. De volledige uitwerking van deze indicator 
is te vinden in de Handleiding. 

• "PL8: Aantal risicomeldingen" had als probleem dat er geen definitie hiervoor 
binnen VG bestond en onbekend was wat er wel en niet ender viel. Gekozen 
is voor een vervanging door de duidelijker gedefinieerde "Aantal milieu
incidenten" die wel dezelfde lading en doelen denkt; de vermindering van het 
aantal incidenten en schades aan het milieu. 

• "PL6: lnvesteringen in brandpreventie" bleek een lastige indicator . "Per 
vestiging is er een overzicht van de investeringen, maar dit is gevoe/ige 
informatie". Daarnaast bestond er het probleem als investeringen al in het 
verre verleden waren gedaan, en de vestiging dus wel brandveilig was, dit 
niet direct kon warden weergegeven. Gekozen is daarom voor een al binnen 
Van Gansewinkel opgestelde beoordelingssystematiek om scores toe te 
kennen aan het brandrisico van een vestiging . (Zie Handleiding; afkomstig uit 
rapport Jos Huijers (VG) [25).) Deze bevat een risicoanalyse aan hand van 
factoren. Er wordt gekeken naar het continu"iteitsrisico op basis van 
economische, technische en bouwkundige factoren. Als een 
brandblusinstallatie aanwezig is, wordt het risico als nihil geschat. De 
indicator is gewijzigd tot "PL6: Brandrisico score" 

Wegvallende indicatoren wel belangrijk voor de stakeholders waren: 
• Waterverbruik: Terwijl er door VG steeds meer wordt gesorteerd waar meer 

water voor nodig is, wordt in Nederland nog zelden het verbruik bijgehouden. 
In Belgie gebeurt dit wel, omdat dit vanuit de wet verplicht is. De aanbeveling 
is om waterverbruik wel als indicator op te nemen, omdat schoon water een 
steeds schaarser goed wordt en tegelijkertijd steeds meer gebruikt zal 
warden voor sorteringactiviteiten . De indicator is ge"lntroduceerd als "PL 13: 
Waterverbruik" . 

• Het volgen van de Ladder van Lansink viel buiten de initiele selectie, omdat 
de datavoorradigheid momenteel zeer laag is. De verwerkerdatabase van 
Van Gansewinkel beslaat niet direct de verwerkingsmethode. In de toekomst 
moet deze wel warden opgenomen, omdat vanuit klanten en de overheid 
steeds meer interesse zal bestaan in wat daadwerkelijk met het afval gebeurt. 
(Zie ook Hoofdstuk 4) Daarnaast zijn er op termijn wettelijke verplichtingen te 
verwachten voor producenten die vereisen dat er op een zo hoog mogelijk 
niveau verwerkt wordt. In een ideale situatie kan Van Gansewinkel klanten 
een aanbod doen met verschillende verwerkingsmethodes en prijskaartjes 
(zie ook Q?b ). Vanuit de overheid is vanaf dat moment een ontwikkeling 
denkbaar waar steeds voor de beste oplossing moet warden gekozen indien 
de kosten niet een factor X hoger liggen. De indicator is in de set opgenomen 
als "PR9: Het volgen van de Ladder van Lansink". Naast het probleem dat 
momenteel niet direct zichtbaar is welke aan de Ladder gerelateerde 
verwerkingstypen gekozen warden is er een ander probleem door de manier 
waarop afvalstromen in Clear verwerkt warden. Er zijn ongeveer 4500 
verschillende afvalstroomcodes mogelijk! Deze afvalcodes zijn gebaseerd op 
de Eura! codes. Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de 
lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen een lijst met afvalstoffen aangenomen. Deze 
Europese afvalstoffenlijst (EURAL) bevat circa 800 verschillende afvalstoffen, 
deels gerangschikt naar herkomst, namelijk de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit 
waarbij de afvalstof vrijkomt of naar soort van afvalstof. Voornamelijk zijn de 
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codes brongericht; ze geven eerst aan uit welke industrie het afval afkomstig 
is, alvorens in te gaan op de samenstelling . Dit is een probleem, omdat niet 
elke stroom door zijn samenstelling even hoog op de ladder te verwerken is. 
Zonder een duidelijk onderscheid te kunnen maken in hoofdstromen is deze 
indicator voorlopig moeilijk haalbaar. 

Moeilijkere indicatoren zijn: 
• "PE?: Aantal klachten vanuit gemeenschap en afhandeling". Momenteel is de 

klachtenregistratie vanuit de omgeving nog niet optimaal. Omgevingsklachten 
worden bij bepaalde vestigingen zelden geregistreerd . 

• "PR1 : Hoeveelheid afval vervoerd/verwerkt" is lastig om op te splitsen in 
deelstromen door de manier waarop de informatie in Clear is vastgelegd (zie 
vorige punt over de Ladder van Lansink) 

• "PL4: Hoeveelheid afval zelf geproduceerd". Hoewel verplicht om bij te 
houden, verdwijnt er toch vaak eigen afval op de locatie zonder registratie. 

• "PL 12: Aantal milieu gecertificeerde service providers/leveranciers". 
Momenteel worden nog niet voor alle leveranciers milieucriteria gehanteerd. 
Bij verwerkers wordt wel op vergunningen gecontroleerd, maar bij 
leveranciers van andere goederen die niet direct binnen het primaire proces 
vallen is dit nog niet het geval. De vraag is of het haalbaar is om voor 
kantoorartikelen de gehele keten af te gaan. Hier zit wel een uitdaging om de 
vraag neer te leggen bij de leverancier van de artikelen dus de vraag mag 
niet direct met "nee" beantwoord worden. Om echt duurzaam bezig te zijn zou 
Van Gansewinkel haar leveranciers op dezelfde zeven aandachtsgebieden 
van duurzaamheid moeten beoordelen als zij haar eigen operaties 
beoordeelt. 
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5. Ontwerp 

5. 1 Objectontwerp en kernset 
Ob d 'd Id p as1s van e rev1s1e 1s e vo1Qen e se t. d' t I k In 1ca oren as t t ernse Qese ec eer d 
Indicator Niveau (Groep, Land, Leading of Lagging 

Regio, Vestiging) 

People: Medewerkers 
PE1: IF en SR (Injury Frequency en Severity Ratel Vestiaina Laaaina 
PE2: Verloren daaen door ziekte en onaevallen Vestiging Lagging 
PE3: Medewerker tevredenheid score Vestiging Lagging 

PE4: Aantal medewerkers met training en uren in training Vestigina Leadina 
People: Sociale gerechtigheid/gemeenschapsontwikkeling 
PE5: Veroorzaakte schades Vestiging Laaaing 
PE6: lnvesterinaen in veiliaheidsmaatreaelen Vestiaina Leadina 
PE7: Aantal klachten vanuit aemeenschao en afhandelina Vestiainq Laaainq 
PE8: Hoeveelheid geld ge"investeerd in projecten voor de Regio Leading 
gemeenschap (donaties), investeringen buiten primaire proces 
om (lezen en schriiven) 
Profit: Producten en diensten 
PR1 : Hoeveelheid afval vervoerd/verwerkt Vestiaina Laaaino 
PR2: Percentage verwerkers geaudit door eigen organisatie of Regio Leading 
in samenwerkina met anderen 
PR3: Klanttevredenheid Vestiging Lagging 

PR4: Percentage afval afgekeurd dat uit gaat (bij klant Vestiging Lagging 
afgekeurd) 
*PR9: Voloen van de ladder van Lansink n Landelijk Laaaing 
Profit: Economische performance ~ 

" 
PR5: Bezettinosoraad waaens en materieel " ~ Vestioino Leadina/Laaaina 
PR6: Groei winst Regio Lagging 
PR?: Kosten en verbruik diesel in totaal en per afgelegde Vestiging Lagging 
kilometer 
PR8: Solvabiliteit , .. ~ Landeliik Laaoino 
Planet: Energie en materiaalverbruik 
PL 1: lnaanascontrole afval (%afkeur en aanaeaeven aan klant) Vestiaina Leadino/Laooino 
PL2: Modal shift; aantal tonnen afval over spoor en water i.p.v. Vestiging Lagging 
over de weo en afstanden dat dit afval vervoerd is 
PL3: Hoeveelheid energie verbruik (electra, gas, brandstof)/ton Vestiging Lagging 
per activiteit 
PL4: Hoeveelheid afval zelf geproduceerd (gevaarlijk en niet- Vestiging Lagging 
raevaarliikl 
*PL 13: Waterverbruik Vestiging Lagging 
Planet: Het natuurlijk milieu 
PL5: Bodem status per locatie (wel of niet vervuild , oppervlakte Vestiging Lagging 
vervuild) en acties 
PL6: Brandrisicoscore Vestiging Leading 
PL7: Boetes en overtredinaen, kosten aerechteliike orocedures Vestiaino Laoaina 
PL8: Aantal milieu-incidenten Vestiging Lagging 
Planet: Management 
PL9: Aantal audits en aantal audit bevindingen met daaraan Vestiging Leading 
verbonden actie 
PL 10: Totale milieu-investerinaen (in€) Vestiaina Leadina 
PL 11 : Aantal milieuaspecten in beeld; aantal met acties . Aantal Vestiging Leading 
met orioriteit hoog. Aantallen met andere prioriteiten. 
*PL 12: Aantal milieu gecertificeerde service Vestiging Lagging 
I oroviders/leveranciers 

Tabel 5 Startset indicatoren na revisie 

Figuur 14 toont de dekking van deze indicatoren binnen het Triple Bottom Line model 
en de mogelijke type interacties. 
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Figuur 14 lndeling van de indicatoren en mogelijke interactietypes 

De indicatoren bieden zoals de figuur aangeeft, inzicht in de verschillende TBL 
vlakken; te vergelijken met een kijkgat in een kijkdoos. Een indicator of een 
indicatorset is dus niet in staat om alle aspecten direct in beeld te brengen. Het gaat 
om een selectie van de belangrijkste aspecten. 

Bovenstaande figuur geeft ook de verschillende type relaties tussen de doelen achter 
de indicatoren weer. Er zijn drie relaties mogelijk van indicatoren: 

• tussen hoofdvlakken (tussen bijvoorbeeld de bezettingsgraad en de 
ongevallenfrequentie) 

• tussen deelvlakken (aantal milieu-incidenten en het aantal audits) 
• binnen deelvlakken (tussen veroorzaakte schades en investeringen in 

veiligheidsmaatregelen) 
De vraag is of bovengenoemde relaties zich ook altijd manifesteren. Pas als er 
voldoende meetgegevens beschikbaar zijn, kunnen genoemde relaties bevestigd dan 
wel ontkrachtigd worden. Echter, een aantal relaties zijn gebaseerd op gezond 
verstand en zullen zich zeer waarschijnlijk profileren . lndien de relaties zich duidelijk 
manifesteren, kunnen ze gebruikt worden om de prestaties van elkaar zowel direct 
als indirect te be'invloeden. 

5.2 Format van indicatoren 
De geselecteerde indicatoren dienen het volgende format te hebben om te voldoen 
aan de eisen van Hoofdstuk 4. Het volgende dient te worden weergegeven bij een 
indicator: 

• De naam van de indicator 
• Het aan de indicator gerelateerde doel (waarom houden we het bij?) 
• Het nut van het doel op een wereldwijd niveau 
• De eenheid waarin de indicator wordt bijgehouden (tonnen, kilo's etc.) 
• Eventueel risico bij vrijgave informatie 
• De grenzen van de indicator; wat wordt er wel en niet meer gemeten? 

(Groep, landelijk, regionaal of per vestiging; zie voor uitgebreide uitleg Bijlage 
21) 

• Benodigde informatie 
• De methode van berekening 
• Voorbeeldgrafiek 
• Meetfrequentie/datavoorradigheid 
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• Doelgroep indicator 
• Denkbare acties ter verbetering prestatie 
• Mogelijke oorzaken verslechterde prestatie 
• Verantwoordelijke voor collectie en ontvangst 
• Wat is een goede prestatie 
• Wat is een slechte prestatie 
• Het prestatiedoel (zelf te stellen (zie Hoofdstuk 5.3)) 
• Eventuele opmerkingen 

Van de indicatoren weergegeven in Tabel 5 is bovenstaande informatie opgenomen 
in de Handleiding. 

Om direct aandachtspunten weer te geven is een totaaloverzicht van belang. Een 
probleem is wel dat voor het opstellen van dit totaaloverzicht aggregatie naar slechts 
een getal nodig is, waardoor achtergrondinformatie verdwijnt. Dit dient altijd in het 
achterhoofd gehouden te worden. Desalniettemin kunnen onderstaande figuren 
gebruikt worden om snel aandachtspunten in beeld te krijgen. 

Radardiagram Vestiging X 

Vestiging X 

PL ff: 1 E 
PL10 

PL9 
PL8 

Figuur 15 Voorbeeld radardiagram vestiging 

lndicatorprestaties Regio X 

PE8 PR2 PR6 

Indicator 

Figuur 16 Voorbeeld staafdiagram regio 

Een goed middel voor een overzicht van de indicatorprestaties van een vestiging is 
een radardiagram, waarbij de inkepingen in het diagram aangeven waar de 
prestaties nog niet optimaal zijn. In een ideale situatie zitten alle punten aan de 
buitenkant van het diagram. 

De berekening van een waarde van een indicator is gebaseerd op de "distance from 
group leader'' methode en gaat als volgt: lndien het doel is de indicatorwaarde te 
minimaliseren; Het verschil tussen de minimaal gemeten waarde en maximaal 
gemeten waarde geeft aan wat er berekend dient te worden. Bijvoorbeeld de 
Ongevallenfrequentie; stel dat deze een verzameling Z is met z minimaal 0 en 
maximaal 40. Dan is het verschil van deze waarden D=MAX(Z)-MIN(Z)=40. 
Aangezien er geminimaliseerd moet worden is de beste waarde de 0. z=O krijgt 
daarom de score 100%, de waarde z=40 krijgt 0%. Alie waarden tussen de 0 en de 
40 krijgen een score van ((MAX(Z)-z)/0)*100%. Met een ongevallenfrequentie z=30, 
krijgt een vestiging dus een score van 25%. Oftewel, er is nog 75% verbetering 
mogelijk ten opzichte van de koploper. 

lndien maximalisatie van de indicatorscore het doel is (medewerkertevredenheid 
score): Bij een verzameling Y met een minimumwaarde van y=6,8 en een 
maximumwaarde van y=8,3, D gelijk aan 1,5. Aangezien maximaliseren het beoogde 
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doel is, is de formule voor de score van een waarde y gelijk aan ((y
MIN(y))/D)*100%. Bij een waarde van 7,5 is de score gelijk aan ((7,5-
6,8)/1 ,5)*100%= 46, 7% 

De waarden die voor vergelijking van vestigingen in de radardiagrammen of voor 
regionaal gebruik (staafdiagrammen) dienen te worden opgenomen zijn Vet 
aangegeven in de Handleiding onder het kopje Eenheid; welk getal hiervoor gebruikt 
dient te worden. De andere getallen in de Handleiding dienen ter ondersteuning van 
de indicator en voor een compleet beeld . De vette getallen behoren tot de 
verzameling Z dan wel Y. Opgemerkt dient te worden dat alleen indicatoren op 
vestigings of regioniveau met elkaar vergeleken kunnen worden en dat de scores 
NOOIT als direct vergelijkingsmiddel gebruikt mogen worden . Ze bieden alleen hulp 
bij het kiezen van aandachtsgebieden en het stellen van prestatiedoelen op vlakken 
waar waarschijnlijk (afhankelijk van de omstandigheden en stromen op een 
vestiging) nog veel groei mogelijk is. Uiteraard dienen voor de vergelijking 
jaargemiddelden gebruikt te worden om grilligheid en seizoenseffecten weg te 
nemen. 

Een probleem ontstaat wanneer alle vestigingen nagenoeg gelijke prestaties halen. 
(Allemaal bijna even goed of slecht) De bovengenoemde methode zal dit niet direct 
weergeven . Er is een situatie denkbaar waarin alle vestigingen dusdanig goed 
scoren dat er ondanks een score van een vestiging van 20% heel weinig verbetering 
mogelijk is. Andersom is uiteraard ook mogelijk; een vestiging kan de 90% halen en 
toch slecht presteren t.o.v. de rest van de sector. lndien beschikbaar kunnen getallen 
uit de sector of voorafgestelde standaards een oplossing voor dit probleem vormen 
door deze getallen te gebruiken als minimum of maximumstandaard. Anderzijds kan 
het afwezig zijn van verbetermogelijkheden over de gehele linie, aanleiding vormen 
een indicator te elimineren. 
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5.3 Procesontwerp (implementatieplan) 
Het implementeren van duurzaamheid dient zeals vermeld in Hoofdstuk 4 een 
continu proces te zijn . Figuur 17 geeft weer hoe dit proces zou moeten lopen. Zeals 
weergegeven dienen indicatoren en doelen geevalueerd , aangepast en vervangen te 
worden wanneer dit nodig is (door een verandering van aandachtsgebieden , 
inzichten, behaalde prestaties ). 

, 
8. Herzie indicatoren, 

beleid en doelen 

7. Neem acties o.b.v. 
resultaten 

6. Meet en 
communiceer 

resultaten 

1. Stel hoofddoelen 

5. lmplementeer 
indicatoren 

2. ldentificeer kern en 
additionele 
indicatoren 

3. Selecteer 
indicatoren voor 
implementatie 

4. Stel 
prestatiedoelen 

Figuur 17 lmplementatieplan duurzaamheid gebaseerd op een model van James en Bennett om milieu 
prestaties te evalueren [32] [15]. 

De eerste stap van het model in Figuur 17 bestaat uit het formuleren van het beleid 
en het vaststellen van de doelen. Deze doelen zouden de missie van het bedrijf 
moeten weerspiegelen. Ze moeten alle belangrijke aspecten van de 
organisatieactiviteiten adresseren en stakeholders aanmoedigen deel te nemen bij 
beslissingen. In dit onderzoek zijn de hoofddoelen gekoppeld aan indicatoren en 
meegenomen in het selectieproces van Hoofdstuk 3.3. Daarnaast is het passen bij 
het huidige beleid als selectiecriteria meegenomen. 

De tweede stap omvat de identificatie van potentiele indicatoren die de doelen van 
het bedrijf aangaande duurzaamheid weerspiegelen. Hierbij is er onderscheid te 
maken tussen kern en additionele indicatoren. Kern indicatoren gaan voor (bijna) alle 
bedrijven op ongeacht de activiteiten , additionele zijn specifiek voor het bedrijf (in dit 
geval Van Gansewinkel). Zowel kern als additionele indicatoren dienen gebruikt te 
worden. 

De derde stap in het model omvat selectie van indicatoren voor implementatie. Dit 
proces moet alle medewerkers betrekken en is het selectieproces uiteengezet in dit 
verslag . De steun van het topmanagement is belangrijk, maar is onvoldoende voor 
succesvolle implementatie van de indicatoren. Het is nodig steun te krijgen van 
verschillende business units [26][15] . Het management en de medewerkers laten 
participeren in de selectie van de indicatoren zorgt voor (1) datavoorradigheid , (2) dat 
iedereen wordt gewonnen voor het programma en (3) maakt medewerkers 
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medeverantwoordelijk bij de implementatie fase. Het resultaat van deze selectie is te 
vinden in Hoofdstuk 5.1. Dit resultaat is dus slechts een resultaat van de eerste drie 
stappen. 

Doelen stellen (stap 4) is de volgende belangrijke stap, waar het management (na 
overleg met stakeholders) specifieke doelen stelt, zeals "verminder de hoeveelheid 
milieu-incidenten met 20%" of "bereik 0 werkgerelateerde ongevallen volgend jaar". 
Deze stap is belangrijk, omdat het zorgt voor management steun en tevens 
verantwoordelijkheid vastlegt. Binnen VG bestaan al prestatiecontracten met 
bedrijven als Shell die dit soort eisen in het contract opnemen. 
Een doel bereiken betekent zeals reeds eerder vermeld niet dat een bedrijf 
duurzaam is geworden, wel dater nieuwe doelen gesteld moeten warden , als 
onderdeel van een continu proces van verbetering. Voor vestigingen moet een 
vertaalslag plaatsvinden naar de uitdagingen die specifiek voor een vestiging gelden. 
Een vestiging met veel waterverbruik, maar geen afvalafkeur zal natuurlijk veel meer 
waarde moeten hechten aan dit waterverbruik. Het is zeals vermeld in Hoofdstuk 4 
belangrijk dat vestigingen zelf in staat warden gesteld hun doelen (en de periode 
hiervoor) vast te stellen. Voldoende middelen dienen beschikbaar te zijn of te warden 
gesteld om deze doelen daadwerkelijk te behalen. Het is belangrijk te beginnen met 
enkele indicatoren die de huidige doelen weerspiegelen en waar veel verbetering 
mogelijk is. Het vaststellen of dit het geval is kan aan de hand van de diagrammen 
en methodiek beschreven in Hoofdstuk 5.1. Het gebruik van indicatoren dient een 
continu, evolutieproces van bedrijfstransformatie te zijn waardoor het bewustzijn 
verhoogd wordt en de dialoog met stakeholders verbeterd . 

Indicator implementatie (stap 5) is een belangrijke stap die datacollectie, berekening, 
evaluatie en interpretatie van resultaten mogelijk maakt. Het is de meest tijdrovende 
stap en vereist brede deelname van het personeel, in het bijzonder van het midden 
management. Om een succesvol systeem van indicatoren op te bouwen moet het 
volgende duidelijk warden: 

• Wat voor informatiesysteem en welke software wordt gebruikt om de data te 
rapporteren (volgens de specificaties van Hoofdstuk 5.2)? 

• Wie zal welke data verzamelen? (Vastgelegd in de Handleiding) 
• Hoe zal het personeel getraind warden in de verzameling van de data? 
• Hoe kan de data geverifieerd warden? [26] [15]. 

Het is hierbij belangrijk dat de indicatoren niet gezien warden als een korte termijn 
project van de QSE afdeling, maar dat het een integraal onderdeel wordt van het 
beslissingsproces. Dit om meningen, houdingen en waardes in de juiste richting te 
verschuiven. Het is belangrijk om binnen het implementatietraject iedereen te 
inspireren die binnen of met het bedrijf werken. (Zie Hoofdstuk 5.4) Bij datacollectie 
is het belangrijk dat de definities in de Handleiding gehanteerd warden waarbij het 
belangrijker is de juiste dingen ongeveer te meten, dan de verkeerde met grote 
nauwkeurigheid. Er is hiervoor educatie, interne en externe communicatie en een 
duidelijke definitie van de uitdaging nodig. 

Stap 6 is het monitoren en communiceren van resultaten. Om continue verbetering te 
laten plaatsvinden, moet een organisatie regelmatig resultaten communiceren en 
evalueren. Goede voorbeelden moeten breed uitgedragen warden. Daarom moet er 
een systeem komen voor geregelde evaluatie, interpretatie en presentatie van de 
resultaten richting de medewerkers en andere ge'lnteresseerden (aandeelhouders, 
klanten, gemeenschap ). Van Gansewinkel kan zijn imago significant verbeteren en 
het vertrouwen van klanten winnen door een open proces van evaluatie en 
communicatie van de voortgang richting missie en doelen. Het hoofddoel gerelateerd 

41/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 
aan de resultaten moet hierbij centraal staan; het is niet de bedoeling om de 
indicatorprestatie (zogenaamd) te laten verbeteren; een daling van het 
ongevallencijfer door de definities niet zo nauw te nemen, is natuurlijk geen 
verbetering van de veiligheid. 

Actie ondernemen op basis van resultaten (stap 7) is een kritieke stap in het gebruik 
van de indicatoren. Hier neemt het management corrigerende maatregelen en 
demonstreert dat de indicatoren meer zijn dan alleen een "public relations exercise", 
maar eerder een proces van continue verbetering van de economische, sociale en 
milieuprestaties van de organisatie. Hiervoor moeten indicatoren meegenomen 
worden bij budgetbesprekingen, of kunnen ze gebruikt worden om de beloningen van 
werknemers vast te stellen afhankelijk van de mate waarin zij de doelen van stap 4 
behaald hebben. Erkenning van datgene wat bereikt is, is cruciaal, maar financiele 
beloning is noodzakelijk. Corrigerende acties kunnen voortkomen uit de verschillen 
die tussen vestigingen onderling bestaan. 

Alleen door daadwerkelijk actie te ondernemen kan continue verbetering ingezet 
worden. (Zie ook Figuur 18) 

Plan Do 

Tijd 

Figuur 18 Cirkel van Demming en continue verbetering 

De laatste stap (stap 8), bevat een beoordeling van de indicatoren, beleid en doelen. 
Dit is een belangrijke stap, omdat het de basis vormt voor nieuwe doelen en 
indicatoren. Alleen door een geregelde beoordeling en revisie van doelen, 
doelstellingen en indicatoren kan voortdurende verbetering worden bereikt [15). Echt 
duurzaam kan een organisatie dan ook nooit beweren te zijn; duurzaamheid is zoals 
eerder vermeld een reis en geen doel. Als een doel bereikt is moeten nieuwe doelen 
gesteld worden. Dit kan een verdere aanscherping van de norm zijn, maar ook de 
eliminatie van een indicator. Als er over bijvoorbeeld 20 jaar geen brandstof meer 
gebruikt wordt, moeten de indicatoren hierop aangepast worden. Het 
indicatorselectieproces zoals uiteen gezet in Hoofdstuk 3 kan zo op regelmatige 
basis doorlopen worden. Bijvoorbeeld eens in de drie jaar, waarbij dezelfde vijf 
criteria bij de indicatorselectie meegenomen dienen te worden . 

5.4 Factoren voor succes 
Voor diegenen die problemen ervaren met de duurzaamheidmeter is ondersteuning 
van belang. Ondersteuning is belangrijk zodra het juiste gedrag geconstateerd wordt. 
Het gedrag moet versterkt, verspreid en ontwikkeld worden door het gebruik van de 
aangereikte structuren en systemen. Dit kan in een beginfase alleen intern zijn, maar 
op den duur moet de hele afvalketen betrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld door 
een themadag voor de stakeholders te organiseren waarbij prestaties geevalueerd 
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worden . Nieuwe vaardigheden zullen nodig zijn om de volledige TBL goed te 
integreren in het bedrijf. Uiteindelijk, maar wel het belangrijkst, is dat alle 
betrokkenen de middelen krijgen om het nieuwe gedrag mogelijk en uiteindelijk 
natuurlijk gedrag te maken [9] . 

lnspireer 
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Communlcatie 
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Figuur 19 Beperkingen duurzaamheidmeter 
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Figuur 19 geeft weer met rood aan welke vlakken een duurzaamheidmeter afdekt bij 
het implementeren van duurzaamheid. De duurzaamheidmeter biedt structuur en een 
systeem om het juiste gedrag te ondersteunen. Gedrag kan tevens gemeten worden 
en er kunnen haalbare doelen gesteld worden . Een meter biedt daarnaast een 
handreiking voor educatie, communicatie en door het opzetten van een 
"concurrentiesysteem" tussen vestigingen ontstaat tevens een uitdaging. Echter, een 
duurzaamheidmeter a Ileen is niet voldoende zoals ook de figuur weergeeft. Het juiste 
gedrag moet erkend worden en ondersteund/beloond worden . Ook dienen er 
voldoende (financiele) middelen beschikbaar worden gesteld en de juiste 
voorbeelden dienen breed uitgedragen worden. Een duurzaamheidmeter 
beschikbaar stellen zonder de juiste training en systemen hiervoor zal dan ook niet 
het gewenste sturingseffect hebben. Binnen de organisatie zal er een 
duurzaamheidverbeteringscultuur dienen te ontstaan en een bewustzijn van de 
gevolgen van de eenvoudigste beslissing op de drie duurzaamheidvlakken. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

6. 1 Conclusies 
De indicatoren zoals weergegeven in Hoofdstuk 5.1 bieden de basis voor een 
duurzaamheidmeter voor VG. De indicatoren zijn een startset en passen binnen het 
streven naar continue verbetering . Duurzaamheid is dan ook een reis en geen 
doel; het bereiken van een van tevoren vastgelegd prestatieniveau op een indicator 
betekent dat scherpere doelen gesteld moeten worden of nieuwe indicatoren 
ge'introduceerd dienen te worden. Dit laatste dient te gebeuren als blijkt dat de 
hoeveelheid inspanning die nodig is om een verdere verbetering op een indicator 
teweeg te brengen niet in verhouding staat met de omvang van die verbetering (het 
hockeystick effect). In deze situatie zullen andere verbetermogelijkheden gezocht 
moeten worden die met minder inspanning, meer opleveren. Continue evaluatie van 
het gehele systeem zoals weergegeven in Figuur 17 is de basis voor succes. Het 
opzetten en implementeren van een duurzaamheidmeter bestaande uit de gekozen 
indicatoren is een duurzame investering die verbetering op menselijk, economisch en 
milieuvlak mogelijk maakt. 

De duurzaamheidmeter opgebouwd uit de aangegeven indicatoren helpt bij de 
bewustwording dat beslissingen hun invloed op alle drie de duurzaamheidvlakken 
(People, Profit en Planet) hebben. Deze bewustwording is cruciaal bij een duurzaam 
bedrijfsbeleid. 

Concrete doelen stellen op basis van de indicatoren is een must. Hierbij hoeft niet 
iedereen hetzelfde doel te stellen; erkenning van verschillen is belangrijk en zorgt 
voor het stellen van realistische en haalbare doelstellingen. Het is belangrijk dat 
vestigingen zelf in staat worden gesteld doelen te stellen om draagvlak te creeren en 
excuses te voorkomen als deze doelen niet gehaald worden . De kunst zit hem hierbij 
in het oppakken van de slechtste punten en het zoeken van verbeterpunten bij 
vestigingen of bedrijven die het beter doen. Bij verbeteren moet het doel zelf centraal 
staan. Niet de indicator moet verbeteren; getallen verbuigen om de prestaties te 
verbeteren is geen echte verbetering . 

Het gebruik van indicatoren is niet iets dat zonder nadenken kan gebeuren; "There 
are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics." Een getal is slechts een getal 
en niet alleszeggend. Dit is een reeel gevaar bij het gebruiken van indicatoren voor 
beslissingen. Een indicator biedt slechts een indicatie en kan verbanden aangeven, 
maar zelf nadenken en verdiepen in de achtergrond blijft onvermijdelijk. 

Het vrijgeven van duurzaamheidinformatie is ook niet zonder risico's: Coming Clean 
1993: any company that forgets that the [sustainability] debate can be a minefield is 
in danger of losing its corporate legs. Don 't expect bouquets just because you have 
decided to open your books" [27) Verwacht geen lof alleen omdat je je boeken opent; 
intern borgen is een must. 

6.2 Aanbevelingen 
Een duurzaamheidmeter an sich is onvoldoende om een organisatie naar 
duurzaamheid te begeleiden; het is slechts een instrument. Als Van Gansewinkel 
serieus met duurzaamheid wil omgaan, dienen de volgende aanbevelingen 
opgevolgd te worden: 

• Er dient een IT-systeem voor de indicatoren te komen dat kan voldoen aan de 
specificaties in Hoofdstuk 5 en die van de Handleiding van de indicatoren. Dit 
systeem kan gekoppeld worden aan het nog te ontwikkelen datawarehouse 
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van VG en dient toegankelijk te zijn voor meerdere gebruikers en locaties. Dit 
garandeert de bruikbaarheid van het instrument. 

• Er dient een beloningsysteem te komen op basis van de indicatoren om ze tot 
meer dan een administratieve last te maken. Diegenen die invloed op de 
indicatoren kunnen uitoefenen moeten hier ook voor beloond kunnen warden. 
Sociale en milieu aspecten van functies dienen te warden vastgelegd en men 
zou niet alleen voor de financiele prestaties beloond mogen warden. 

• Er moet meer over de keten heen gedacht warden en vragen moeten warden 
gelegd bij verwerkers en leveranciers 

• Om sturing te kunnen uitoefenen op de keuze van verwerkingsmethodes 
volgens de Ladder van Lansink dienen een aantal aanpassingen plaats te 
vinden. Allereerst dienen de verwerkersdatabase en Clear dusdanig 
gemodificeerd te warden dat de methode van verwerking altijd direct 
zichtbaar is. Verder moet deze direct geclassificeerd warden volgens de 
Ladder van Lansink. (Zie Hoofdstuk 4.1) 

• Zadra het systeem in gebruik is genomen, dient er geevalueerd te warden 
met de belangrijkste stakeholders. Hiervoor kan de stakeholder map in 
Bijlage 23 gebruikt warden. Continue evaluatie op basis van het 
achtstappensysteem van Hoofdstuk 5.2 is een vereiste voor een succesvol 
gebruik van de duurzaamheidmeter, nu en in de toekomst. 

6.3 Aanbevelingen op basis van toekomstverwachting 
• Duurzaamheidinformatie zal steeds belangrijker warden voor klanten, 

overheid en burgers. Van Gansewinkel heeft reeds prestatie-indicatoren 
opgenomen in enkele contracten met grate klanten. De verwachting van de 
onderzoeker is dat dit in de toekomst meer en meer gebruikelijk zal warden. 

• Steeds meer klanten zullen willen betalen voor kennis over wat met afval 
gebeurt en de eigen keuze van de methode van verwerking. Dit heeft als 
nadeel dat een stuk advies van Van Gansewinkel op een andere manier tot 
uiting dient te komen. Het gebruik van een menukaart, een menu waarin de 
klant kan kiezen voor de verwerkingsmethode (mits er meerdere 
mogelijkheden zijn) tegen prijs en milieu-impact zou een mogelijke oplossing 
zijn. 

• De ontwikkelingen binnen de Europese Unie is er een die de Ladder van 
Lansink steeds meer zal volgen . De milieucommissie van het Europees 
parlement heeft ten doel steeds meer afval hoger op de ladder te zetten, 
waardoor binnen enkele jaren een stortverbod van kracht zal zijn op al het 
brandbaar afval in heel Europa. Afvalpreventie zal verplicht aan producenten 
warden opgelegd en biedt mogelijkheden voor advies vanuit Van 
Gansewinkel. Door een gebrek aan verbrandingscapaciteit zal het extra 
aantrekkelijk blijven om te zoeken naar alternatieve methoden van verwerking 
die tegelijkertijd hoger op de Ladder van Lansink staan. 
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Epiloog 

De punten waaraan het resultaat diende te voldoen zijn genoemd in Hoofdstuk 3. Dit 
waren : 

o Duurzaamheid in een A-4; wat is duurzaam inzamelen van bedrijfsafval en 
welke doelen en indicatoren horen hierbij. 

o Een duurzaamheidmeter voor bedrijfsafvaldiensten bestaande uit een aantal 
indicatoren die voldoen aan een format met een handleiding over hoe ze 
gemeten kunnen warden. 

o Een duurzaamheidmeter die in aanmerking kan komen voor een Milieukeur 
keurmerk en sectorbreed gedragen kan warden. 

Voor de eerste twee punten is duidelijk dat de duurzaamheidmeter opgebouwd uit de 
gesuggereerde indicatoren dit mogelijk maakt mits ook aan de aanbevelingen in 
Hoofdstuk 6 voldaan wordt. Bijlage 28 geeft tevens duurzaamheid in een A4 weer. 
Wat betreft het in aanmerking kunnen komen voor een Milieukeur keurmerk is deze 
vraag niet direct met "ja" te beantwoorden. Stichting Milieukeur maakt gebruik van 
een college van deskundigen alvorens zij wil overgaan tot het erkennen van een 
keurmerk. Dit betekent dat er ook concurrenten van Van Gansewinkel betrokken 
zouden warden bij een sectorbreed instrument, hetgeen het concurrentievoordeel dat 
vanuit de meter gecreeerd werd teniet doet. Dit werd vanuit de Van Gansewinkel 
organisatie als onverstandig gezien. In plaats van een certificering door Stichting 
Milieukeur wordt daarom op basis van dit onderzoek getracht een wetenschappelijke 
certificering via de TU/e te behalen. 

Over de validiteit van het onderzoek is af te vragen of de gebruikte interviews de 
echte behoeftes van de stake~olders hebben kunnen weergeven. Een evaluatie van 
het systeem zou wellicht betere resultaten kunnen leveren, maar hiervoor dient er 
eerst een systeem te zijn. Het gebruikte materiaal is wel betrouwbaar, omdat het in 
alle gevallen ter verificatie is opgestuurd. De stakeholder analyse nam veel tijd in 
beslag en leende zich niet voor het opsturen van vragenlijsten door de aard van de 
vragen. Door de keuze voor interviews zijn minder stakeholders bereikt dan initieel 
de bedoeling van de auteur was. Daarbij kwam als bijkomende tegenvaller de 
hoeveelheid energie die het verzamelen van de indicatorinformatie in beslag nam. 
Alhoewel er reeds op datavoorradigheid geselecteerd was, blijft dit een knelpunt 
binnen Van Gansewinkel. 

Aangaande de bedrijfscultuur bij Van Gansewinkel valt er op te merken dat de auteur 
niet verwacht dat er direct een belonings- dan wel strafsysteem aan de indicatoren 
zal warden opgehangen. Een dergelijk initiatief zou echter wel gewenst zijn. Een 
regiodirecteur die ook afgerekend wordt op het aantal ongevallen en de kwaliteit van 
rapporteren, zou hier een goed begin zijn. 

Of de gevonden oplossing de beste oplossing is, is niet direct met een ja of een nee 
te beantwoorden. De gebruikte methodologie lijkt hier wel op te wijzen, maar er 
kunnen nog verborgen indicatoren zijn die nog goed aan de criteria van Hoofdstuk 3 
voldoen, maar niet in dit onderzoek naar voren zijn gekomen. De auteur schat de 
kans hierop echter laag in . Het hanteren van de afbakening zeals gemeld in 
Hoofdstuk 2 bleek ook niet voor 100% houdbaar; veel indicatoren staan boven een 
vestiging waardoor een opsplitsing niet mogelijk dan wel gewenst is. 

(Vervolgd op volgende pagina) 
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Tenslotte kan men natuurlijk de vraag stellen of een afvalinzamelaar echt duurzaam 
kan zijn. Afval is in principe niet duurzaam; bedenk maar eens een wereld zonder 
afval. Deze situatie is echter idealistisch zo niet utopisch, waardoor een 
afvaldienstverlener als VG wel degelijk baat heeft bij het zo duurzaam mogelijk 
inrichten van haar operaties. 

UNLEADED 
PETROL 
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Begrippenlijst 

Afval: afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de 
categorieen die zijn genoemd in bijlage I (zie Bijlage 12) bij richtlijn nr. 75/442/EEG 
([28]) van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende 
afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich 
moet ontdoen [29]. 
Afvalstoffencategorie: deel van het totaal van afvalstoffen volgens bepaalde criteria 
zoals wettelijk, aard , samenstelling of ontstaan [29]. 
Afvalstoffencomponent: afvalstoffenbestanddeel: enkelvoudig bestanddeel van 
een afvalstoffencategorie [29]. 
Afvalstoffenfractie: afgescheiden deel van een hoeveelheid afvalstoffen, bestaande 
uit een of meer afvalstoffencomponenten. Een voorbeeld van een afvalstoffenfractie 
is de brandbare fractie uit bedrijfsafvalstoffen [29] . 
Afvalverbrandingsinstallatie: AVI: inrichting waarin brandbare afvalstoffen door 
een snelle en spontane verbinding met zuurstof onder beheersbare omstandigheden 
warden omgezet in gasvormige producten, warmte en vaste reststoffen. Afhankelijk 
van de fysische en chemische eigenschappen van de afvalstof kunnen diverse typen 
vuurhaarden in deze installaties warden toegepast. In een AVI warden zowel 
huishoudelijke afvalstoffen als bedrijfsafvalstoffen verbrand [29]. 
Afvalwater: alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen [29] . 
Afvalwaterzuivering: geheel van bewerkingen om opgeloste en niet-opgeloste 
afvalstoffen uit afvalwater zo te verwijderen dat de gewenste waterkwaliteit wordt 
bereikt [29] . 
Bedrijfsafvalstoffen: afvalstoffen , niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of 
gevaarlijke afvalstoffen [29]. 
Bedrijfsafvalwater: afvalwater niet zijnde huishoudelijk afvalwater [29]. 
Beheer van afvalstoffen: inzameling, vervoer, nuttige toepassing of verwijdering 
van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor 
de stortplaatsen na sluiting [29]. 
Bewerken: veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het 
behandelen met fysisch , chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing 
of verwijdering [29]. 
Bouwafval: afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen en onderhouden van 
gebouwen en andere bouwwerken en wegen [30]. 
Bouw- en sloopafval: bedrijfsafvalstoffen afkomstig van het bouwen en slopen van 
gebouwen en andere bouwwerken [Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval] [29]. 
Certificatie: systeem van procedures volgens welke een partij een schriftelijke 
verklaring afgeeft dat een product, proces of dienst in overeenstemming is met 
bepaalde vereisten. Er zijn drie soorten certificaten : door de leverancier (first party), 
door de afnemer (second party) of door een onafhankelijke certificerende 
keuringsinstantie (third party) [29]. 
Emissie: uitworp van stoffen naar bodem, water of lucht en het vrijkomen van geluid , 
trilling, straling of warmte [29] . 
Gescheiden inzamelen: apart inzamelen bij de bran of door collectieve 
inzamelmiddelen van een deel van een afvalstroom op zodanige wijze dat menging 
of samenvoeging van de onderscheiden afvalfracties of afvalcomponenten wordt 
voorkomen [29]. 
Gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen op grand van 
de Eural-regelgeving [29]. 
Groenafval: plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van particulier 
en openbaar groen, bas- en natuurterreinen en watergangen [29] . 
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Groente-, fruit- en tuinafval: GFT: deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van 
organische oorsprong is en apart wordt ingezameld. GFT heeft een zodanige 
samenstelling dat het kan warden gecomposteerd [29]. 
Hergebruiken: als product of materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof [29] . 
Hergebruiken als materiaal: materiaalhergebruik: materiaalrecycling: na een be
ef verwerking van een afvalstof wederom gebruiken van de daaruit resulterende 
materialen in dezelfde toepassing of in een andere toepassing dan waarvoor zij 
oorspronkelijk waren bestemd. Een voorbeeld van het hergebruiken als materiaal is 
het wederom gebruiken van het glas uit glasbakken als grondstof voor het maken 
van flessen [29]. 
Hergebruiken als product: producthergebruik: volledig hergebruik: wederom 
toepassen van een product in de oorspronkelijke functie, al dan niet na een 
bewerking in het afvalstadium [29]. 
Houtafval: afvalhout: afvalstoffen van houtachtige oorsprong. In LAP ender 
sectorplan "bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen" is afvalhout 
onderverdeeld in: 
A-hout, onbehandeld hout; 
B-hout, geverfd, gelakt of verlijmd hout; 
C-hout, verduurzaamd hout [29]. 
Huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, 
behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die 
afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen [29]. 
lngangscontrole: onderdeel van de acceptatieprocedure waarbij de kwaliteit van de 
(afval)stoffen wordt beoordeeld om te bepalen of de (afval)stoffen in ontvangst 
kunnen warden genomen [29]. 
lmmobilisatie: wijze van verwerken waarbij de fysische of chemische 
eigenschappen van een afvalstof zo warden gewijzigd, dat de kans op verspreiding 
van milieuverontreinigende stoffen door uitloging, erosie of verstuiving wezenlijk 
wordt verminderd [29]. 
lnzamelen: georganiseerd ophalen van afval bij de ontdoener [29] . 
Klein gevaarlijk afval: KGA: gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden 
vrijkomen [29] . 
Ladder van Lansink: voorkeursvolgorde voor de behandeling van rest- en 
afvalstoffen, in 1979 ontwikkeld door het toenmalige kamerlid Lansink. De ladder 
kent de volgende indeling van stappen met op het hoogste niveau preventie en op 
het laagste niveau storten. 
- preventie 
- producthergebruik 
- materiaalrecycling 
- verbranding met energieterugwinning 
- verbranding 
- storten 
Nuttige toepassing: gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide 
componenten in een andere, nuttige, functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren 
bestemd [29] . 
Ontdoener: aanbieder: persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het 
afval wil ontdoen door het afval af te geven aan een inzamelaar, vervoerder, 
handelaar, bewerker of verwerker [29]. 
Ontvanger: natuurlijk of rechtspersoon die (afval)stoffen accepteert [29] . 
Opslaan: tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, alsmede het samenpakken, 
samenvoegen of sorteren hiervan ten behoeve van dat in bezit hebben [29] . 
Overslaan: overladen: verrichten van alle handelingen op een locatie, waarbij 
afvalstoffen vanuit een opbergmiddel respectievelijk transportmiddel in een ander 
opbergmiddel respectievelijk transportmiddel warden overgebracht. Hieronder vallen 

53/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 
bijvoorbeeld : (be)laden, lessen, overladen, hevelen enz. met bijvoorbeeld kranen, 
transportbanden, leidingen [29]. 
Overstaan: kortstondige opslag (tot de eerstvolgende werkdag) van afvalstoffen -
als logisch onderdeel van het transport - naar een verwerkingsbedrijf [29]. 
Partij: hoeveelheid materiaal dieter beoordeling als eenheid wordt beschouwd [29]. 
Preventie van afvalstoffen en emissies: het voorkomen of beperken van het 
ontstaan van afvalstoffen en emissies door reductie bij de bron, door intern 
hergebruik, of door vermindering van de totale milieuschadelijkheid [29]. 
Producent: persoon wiens activiteit afvalstoffen heeft voortgebracht ('eerste 
producent') of persoon die voorbehandelingen, vermengingen of andere bewerkingen 
heeft verricht die leiden tot wijziging in de aard of de samenstelling van die 
afvalstoffen [29]. 
Recuperatie: terugwinning van grondstoffen uit afvalstoffen met het doel de 
grondstoffen in te zetten of te doen inzetten als gehele of gedeeltelijke vervanging 
van overeenkomstige primaire grondstoffen in een productieproces [29] . 
Recycling: procesmatige bewerking van afvalstoffen metals doel producthergebruik 
of materiaalhergebruik [29] . 
Restfractie: deel van de afvalstoffen dat na enige verwijderingshandeling overblijft 
[29] . 
Sloopafval: afvalstoffen die vrijkomen bij het slopen van gebouwen en andere 
bouwwerken en wegen [29]. 
Snoeihout: groenafval dat vrijkomt bij het snoeien van bomen, struiken in particulier 
en openbaar green, bos en natuurterrein [29]. 
Sorteerzeefzand: fijnkorrelig, hoofdzakelijk natuurlijk materiaal dat vrijkomt wanneer 
gemengd bouw- en sloopafval een eerste zeefgang ondergaat alvorens het materiaal 
in het sorteerproces wordt geleid in een sorteerinstallatie [29] . 
Stakeholder: Een stakeholder van een organisatie is een groep of individu die 
be"lnvloed wordt door de bedrijfsvoering van een bedrijf of deze kan be"invloeden [23]. 
Storten: op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan niet in verpakking, om 
deze stoffen daar te laten [29] . 
Swill: grootkeukenafval: plantaardige en dierlijke etensresten, vooral afkomstig uit 
de grootkeukens van horeca-ondernemingen en instellingen [29]. 
Transporteren: verplaatsen van afval van de aanbieder naar de ontvanger [29]. 
Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers: is een certificatieproces 
waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en zijn 
werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria voor 
certificatie van VCA. 
Veegafval: veegsel: veegvuil: bedrijfsafval dat vrijkomt bij het vegen van openbare 
straten, terreinen, stranden en het legen van openbare afvalbakken [29] . 
Verbranden als vorm van nuttige toepassing: verbranden van afvalstoffen, 
waarbij het doel voornamelijk is de afvalstoffen te gebruiken voor energieopwekking 
[29] . 
Verbranden als vorm van verwijderen: verbranden van afvalstoffen in een 
installatie die speciaal is gebouwd voor de verbranding van afvalstoffen, zelfs 
wanneer bij de verbranding de geproduceerde warmte geheel of gedeeltelijk wordt 
teruggenomen [29]. 
Verpakking: materiaal, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, dat kan 
worden gebruikt voor het insluiten, beschermen of verladen van het verpakte product 
Verpakking omvat uitsluitend: 
a) verkoop- of primaire verpakking, dat wil zeggen verpakking die zo is ontworpen 
dat zij voor de eindgebruiker of consument op het verkooppunt een verkoopeenheid 
vormt; 
b) verzamel- of secundaire verpakking, dat wil zeggen verpakking die zo is 
ontworpen dat zij op het verkooppunt een verzameling van een aantal 
verkoopeenheden vormt, ongeacht of deze als dusdanig aan de eindgebruiker of 
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consument wordt verkocht, dan wel alleen dient om de rekken op het verkooppunt bij 
te vullen; deze verpakking kan van het product worden verwijderd zonder dat dit de 
kenmerken ervan be"lnvloedt; 
c) verzend- of tertiaire verpakking, dat wil zeggen verpakking die zo is ontworpen dat 
het verladen en het vervoer van een aantal verkoopeenheden of 
verzamelverpakkingen wordt vergemakkelijkt om fysieke schade door verlading of 
transport te voorkomen. Weg-, spoor-, scheeps- of vliegtuigcontainers worden niet 
als verzendverpakking beschouwd; [31]. 
Vervoerder: natuurlijke of rechtspersoon die afvalstoffen vervoert [29] . 
Verwerken: nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede de 
handelingen die daartoe leiden [29]. 
Verwijderen: verbranden, immobiliseren of storten van afvalstoffen [29] . 
Voorscheiden: voorsorteren: handmatig of mechanisch afzonderen van 
componenten uit afvalstoffen om de verdere scheiding te vergemakkelijken [29]. 
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Afkortingenlijst 
AVI: 
BSC: 
CFS: 
CREM: 
GRI : 
IAB: 
IF: 
LAP: 
KGA: 
KPWs: 
PB Ms: 
PCBs: 
PMD: 

QSE: 
RIE: 
SR: 
TBL: 
VCA: 
VG: 

Afvalverbrandingsinstallatie 
Balanced Score Card 
Chemisch Fysische Scheiding 
Consultancy and Research for Environmental Management 
Global Reporting Initiative 
lntegraal Afval Beheer 
Injury Frequency 
Landelijk Afvalbeheer Plan 
Klein Gevaarlijk Afval 
Kraak Pers Wagens 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
Polychloorbifenylen zijn gechloreerde scheikundige verbindingen 
Een in Vlaanderen gangbare afkorting voor het afval van plastic 
flessen en flacons, metaal verpakkingen en drankkartons. 
Quality Safety Environment 
Risico lnventarisatie & Evaluatie 
Severity Rate 
Triple Bottom Line (People, Profit, Planet) 
Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers 
Van Gansewinkel Groep BV 

56/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 
Lijst van figuren 
Figuur 1 Hoe het niet moet ©Chris Madden ................ .... ........................................... 2 
Figuur 2 Organogram VG groep ..... ................................. .... ... ................ .. .. ......... .... ... 9 
Figuur 3 De klantenindeling van Van Gansewinkel. ......................... ......................... 10 
Figuur 4 Proces in hoofdlijnen ................................... ........... ......... .. ..... .................... 10 
Figuur 5 Belang van een reputatie voordeel op de marketing mix ............................ 12 
Figuur 6 Afbakening onderzoek .......... ... ............................................... ........ ..... ....... 14 
Figuur 7 De verbanden tussen de Triple Bottom Line en de onderliggende 

aandachtsgebieden van het Lowell Center for Sustainable Production (Zie 
Hoofdstuk 4.2). **De dimensie Management is toegevoegd op basis van 
IS014031 en het door VG gehanteerde IS014001 . ........................ .. ................ 16 

Figuur 8 De regelkring van verandering van organisaties door Allard Kastelein en het 
belang van meten .................... .................. ................. ........... ....... ........... ......... 17 

Figuur 9 Het indicatorselectieproces ............................................... .. ....................... 20 
Figuur 10 Leading en lagging indicatoren ........................................ .. ....................... 23 
Figuur 11 Goed gedrag op een dimensie, mag geen excuus zijn voor slecht gedrag 

op een ander vlak ©Chris Madden ................................................................... 24 
Figuur 12 lndeling van Stakeholders op basis van interesse en invloed ................... 27 
Figuur 13 De afvalkringloop .. .. ................ ... ....... ................. .. .. .. .............. ............ ...... 29 
Figuur 14 lndeling van de indicatoren en mogelijke interactietypes ................. ... ...... 37 
Figuur 15 Voorbeeld radardiagram vestiging .......... .. ................... ... .......................... 38 
Figuur 16 Voorbeeld staafdiagram regio .................................................................. 38 
Figuur 17 lmplementatieplan duurzaamheid gebaseerd op een model van James en 

Bennett om milieu prestaties te evalueren [32] [15] ......... ................. ... ........ ..... .40 
Figuur 18 Cirkel van Demming en continue verbetering ..................... ...... ........... .... .42 
Figuur 19 Beperkingen duurzaamheidmeter. ... ........................................................ .43 
Figuur 20 De VG regio's ......................................................................................... 172 

Lijst van tabellen 
Tabel 1 Voorbeeld beoordeling respondent.. ..... ....................................................... 31 
Tabel 2 Startset indicatoren People .......... .................. ............... .... .... ...................... 32 
Tabel 3 Startset indicatoren Profit ........................... .......................................... ....... 32 
Tabel 4 Startset indicatoren Planet ....... .. ................................................................. 33 
Tabel 5 Startset indicatoren na revisie ..................................................................... 36 
Tabel 6 SWOT analyse ............................................................................................ 58 

57/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 

Bijlage 1: SWOT-analyse 
Een SWOT-analyse van Van Gansewinkel ziet er als volgt uit: 

Tabel 6 SWOT analyse 

Sterktes: 

c: 
-~ 

f 
Q) 

"O c: 
~ 
Q) 
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cu a. 
e 
::I w 

• Een van de sterktes van Van Gansewinkel is haar omvang in de huidige 
markt. Het is mogelijk veranderingen en regelgeving te sturen vanuit de 
huidige positie. 

• Zowel in 2003 als in 2004 kwam uit het onderzoek van Effectory dat de 
werknemers van Van Gansewinkel, de meest tevreden werknemers van 
Nederland zijn. In 2004 werd bij 145.000 werknemers in 202 organisaties de 
tevredenheid gepeild . "Omdat het om zo veel mensen en verschillende 
bedrijven gaat, mag je zeggen dat de uitkomsten representatief zijn", zegt 
Jurjen van den Broek van Effectory. De ondervraagden konden anoniem hun 
oordeel geven over collega's, het werk zelf, bazen, de organisatie, 
ontwikkelingsmogelijkheden en beloning. De 4000 medewerkers van 
afvaldienstverlener Van Gansewinkel gaven het rapportcijfer 8,6 en dat is 
hoger dan de 8 uit het jaar ervoor. "We hebben ook echt geprobeerd dingen 
te verbeteren", zegt woordvoerder Marc Ruis. "Bijvoorbeeld de communicatie 
tussen planners en chauffeurs [33) [34)." 

Zwaktes: 
• Het nadeel van de bedrijfstak van Van Gansewinkel is, is dat men afhankelijk 

is van het afval van anderen. 
• Doordat Van Gansewinkel een groep van verschillende bedrijven is die ieder 

voor een groot deel zelfstandig opereren en beslissingen nemen, is er 
enigszins een "eilandencultuur" ontstaan. 

Kansen: 

6 ! : Dit kruispunt heeft een relatie met het onderzoek naar de duurzaamheidmeter 
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• Veranderende wetgeving zorgt voor veel kansen; extra klanten die 

gedwongen warden iets te doen aan een bepaalde afvalstroom, maar ook 
intern door kostenbesparing na te streven t.o.v. concurrenten door al op 
ontwikkelingen vooruit te lopen. 

• De zorgplicht heeft ervoor gezorgd dat iedereen verantwoordelijk is bij te 
dragen aan een schoner milieu en verplicht is zijn afval goed te laten 
verwerken . 

• Omdat Van Gansewinkel actief is binnen meerdere EU landen is het mogelijk 
gebruik te maken van verschillen tussen landen op het gebied van 
afvalverwerking . Europese regelgeving kan zorgen voor het ontstaan van 
nieuwe inkomstenbronnen, doordat afvalstromen anders verwerkt en 
gescheiden moeten warden dan voorheen. Als nieuwe regels goed passen bij 
de bedrijfsvoering van Van Gansewinkel en minder goed bij die van 
concurrenten, kan dit leiden tot een concurrentievoordeel. 

Bedreigingen 
• Veranderende wetgeving is naast een kans ook een reele bedreiging. Als 

aankomende verandering (die niet past bij de bedrijfsvoering) te laat wordt 
opgemerkt kan er niet meer op warden ingespeeld. Dit kan extra kosten met 
zich meebrengen, maar ook uitsluiting van nieuwe markten betekenen. 
Daarnaast is er de mogelijkheid van minder strenge wetgeving op het gebied 
van afvalverwerking, maar realistischer is dater strengere eisen komen aan 
de huidige verwerkingsinstallaties en methodes die kosten met zich 
meebrengen. Wetgeving brengt tevens nieuwe administratieve rompslomp 
met zich mee. 

• Steeds meer afvalstromen warden kleiner door efficientere productie en een 
milieubewuster beleid van klanten. 

• Overnames: De markt is er een die meegaat met de meeste andere 
Europese markten; kleine spelers warden opgekocht en er ontstaat een markt 
met slechts een paar grote spelers. Alie vijf de grote afvalbedrijven in 
Nederland (AVR, Sita, Van Gansewinkel, Essent Milieu en Shanks), of hun 
moederbedrijven, staan op dit moment voor de keuze: zelf een volgende stap 
zetten, of overgenomen warden. Tot nu toe is Essent de enige die, net als de 
meeste Europese energiebedrijven, expliciet heeft aangegeven van zijn 
afvalactiviteiten af te willen [35] . 

• Europa: Europese wetgeving kan naast een kans ook een bedreiging zijn, 
bijvoorbeeld door het ontstaan van mogelijkheden om goedkoop afval te 
verwerken in Oost Europa. Daarnaast bestaan natuurlijk dezelfde gevaren als 
bij verandering in reguliere wetgeving. 

• De verwerkingscapaciteit van verbrandingsovens is (met name) in Nederland 
kleiner dan het aanbod van afval. Voorheen werd een deel van het 
Nederlandse afval in Duitsland gestort, maar door veranderende regelgeving 
is dit vanaf juli 2005 verboden met een prijsstijging van de verwerkers in 
Nederland tot gevolg. 
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Bijlage 2: Locaties Van Gansewinkel Nederland 

Ac tiv ite ite n 
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Bijlage 3: Locaties Van Gansewinkel Belgie 

Activiteiten 

Locaties 
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9··1 4 R d t . t . t IJ age . espon en en m erne m erv1ews . 
Naam Functie Datum interview Geverifi Toegekend 

eerd uitwerking 
nummer 

Jan Clyncke Manager QSE (Quality 6-dec Ja 1 
Safety Environment) 

Marc Ruis Manager Corporate 16-dec Ja 2 
Communicatie 

Frans Beckers Secretaris raad van 20-dec Ja 3 
bestuur 

Larry Meenk Directeur HRM 12-dec Ja 4 

Albert van Veldhuizen KAMV-coordinator regio 31-jan Ja 5 
Zuidwest Nederland 

John Wiericx Hoofd controlling regio 31-jan Ja 6 
Zuidwest/ regiocontroller 

Jan-Erik Diephuis Locatieverantwoordelijke 3-feb Ja 7 
Groningenffer Apel 

Patrick Deprez Directeur Waste 22-dec Ja 8 
management 

Wouter Dewulf Regiodirecteur regio West 30-jan Ja 9 
l(Belgie) 

Eric Petersen Hoofd operations regio 24-jan Ja 10 
Zuid-Holland 

Frans van Strijp Vestigingsmanagement/Di 23-jan Ja 11 
recteur RRD/Cure 

Rob Meulendijks Commercieel Directeur 19-jan Ja 12 
Marketing en Sales 
afdeling 

Bob Morias Sales Manager 30-jan Ja 13 
Centrum/Oost Belgie 

Ton Francois Directeur lnkoop & 1-feb Ja 14 
Logistiek 

Marielle de Jong KAM-coordinator regio 10-feb Ja 15 
Noord 

Harry Kouwenberg P&O Manager regio Noord 10-feb Ja 16 

Eric Segers Manager Marketing 14-feb Ja 17 

Stef Denayer Sales Manager Regio 17-feb Ja 18 
West (Belgie) 

Ron Fennema Regiodirecteur regio 21-feb Ja 19 
Limburg (Nederland) 

Harrie Bies Manager Operations VG 24-feb Ja 20 
Nederland , regio Oost-
Brabant 

Jasper Hersbach Coordinator Arbo, 8-3-2006 vragenlijst terug Ja 21 
Kwaliteit, Milieu en 
Veiligheid Regio Oost 

Lieve Declercq Directeur Maltha Groep 22-feb Ja 22 

Jeroen Vincent Manager Marketing en 2-mrt Ja 23 
Sales Oost-Brabant 

Mari van Rooij Manager Acquisities en 30-mrt Ja 24 
Fiscaliteit 

Nico van Lith Directeur Wit- en 13-mrt Ja 25 
Bruingoed Coolrec 

Katleen Thomas Milieucoordinator Vlaamse 15-feb Ja 26 
vestigingen en 
Environmental Engineer 
Nederland 
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Bijlage 5: Uitleg meetniveaus 

Nominaal niveau 
Het eenvoudigste meetniveau dat we kennen is het nominale. Daarbij gaat het, zoals 
de naam(!) al aangeeft (Latijn: nomen, naam) bij het meten slechts om het 
benoemen, om de naam van het gemetene. Voorbeelden zijn : geslacht (man/vrouw), 
de (Nederlandse) provincie waarin de ondervraagde woont, de diersoorten. Omdat 
zonder naamgeving niets onderscheiden kan worden, is elk van de andere 
meetniveaus ook minstens van nominaal niveau. Overigens worden nominale 
gegevens vaak voor het gemak van terugzoeken lexicografisch (per letter van het 
alfabet) geordend. Deze ordening heeft echter geen specifieke betekenis. 

Ordinaal niveau 
Metingen op ordinaal niveau kennen een natuurlijke ordening. Een typisch voorbeeld 
vormen de rangen in het leger. Andere voorbeelden zijn: de beoordeling met cijfers in 
het Nederlandse onderwijs, de veelgebruikte 5-puntsschaal bij opiniepeilingen (zeer 
mee oneens - mee oneens - neutraal - mee eens - zeer mee eens ). 

lntervalniveau 
Metingen op intervalniveau betreffen altijd getallen. Naast de vanzelfsprekende 
ordening, kunnen hiermee ook rekenkundige bewerkingen gedaan worden . Voor dit 
meetniveau zijn vooral de intervallen, dus de verschillen van betekenis. Eigenlijk 
dient men goed de absolute aanduiding en de verschillen te onderscheiden. Daarbij 
is de absolute aanduiding op te vatten als het interval vanaf het gekozen nulpunt. Het 
nulpunt zelf heeft echter geen specifieke betekenis. Voorbeelden : de tijd als 
tijdsaanduiding (niet als tijdsduur), de Celsiusschaal voor de temperatuur. 

NB. Het is niet vanzelfsprekend dat op de Celsiusschaal het interval tussen O en 1 O 
graden vergelijkbaar is met het interval tussen bijv. 90 en 100 graden. Door de 
koppeling met de absolute temperatuur in Kelvin is dit echter gegarandeerd. 

Ratioschaal 
Naast de kenmerken van een intervalschaal is er nu ook een absoluut nulpunt. 
Daarmee hebben ook verhoudingen (Latijn: ratio) van waarden op deze schaal 
betekenis. Bekende metingen, waarbij een grootheid wordt vergeleken met een 
standaard en uitgedrukt in verhouding tot die standaard, zijn van rationiveau. 
Voorbeelden : lengte in meter, massa in kilogram, energie in joule. Men noemt een 
grootheid op rationiveau ook wel een metrische grootheid . 

Bron: [13] 
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Bijlage 6: Onderbouwing interne interviews 
Doel van het interview: 
Het inventariseren van mogelijke onderwerpen en indicatoren voor de 
duurzaamheidmeter alsmede meer achtergrond verkrijgen over de milieu, sociale en 
economische aspecten van de VG organisatie; welke zijn relevant voor het 
onderzoek; leven binnen de organisatie. De basis hiervoor is de Triple Bottom Line; 
goede prestaties op Menselijk, Milieu en Economisch gebied. (People, Profit, Planet) 
Binnen de vragenlijsten (te vinden met een onderbouwing van de individuele vragen 
in Bijlage 9) is de Triple Bottom Line gebruikt als een leidraad voor het vragenstellen 
met als doel voldoende informatie over elk vlak te krijgen. De vragenlijsten zijn naar 
aanleiding van de eerste vier interviews aangepast tot de versie die te vinden is in 
Bijlage 9. 

Keuze van de respondenten: 
De respondenten zijn in overleg met Frans Beckers (Secretaris Raad van Bestuur), 
Patrick Deprez (Directeur Waste Management) en Jan Clyncke (Manager QSE) 
gekozen. Ze zijn dusdanig gekozen dat ze een doorsnede van het management 
vormden en tevens een geografische doorsnede van de Benelux organisatie. 

Manier van interviewen: 
De interviews hebben zodanig plaatsgevonden dat de interviewer tevens notulist 
was. Er is geen gebruik gemaakt van een bandrecorder. Om de kwaliteit van de 
notulen te garanderen zijn ze alien opgestuurd naar de respondenten ter verificatie. 
In 25 van de 26 interviews is gebruik gemaakt van een oog-in-oog interview. De 
respondenten hadden in dit geval al de vragenlijst vooraf ontvangen. Waar een oog
in-oog interview onmogelijk was hebben heeft een schriftelijke afname 
plaatsgevonden. De inhoud is in alle gevallen geverifieerd. De interviews bestonden 
voor minimaal 95% uit open vragen. Enkele vragen waren persoonsgebonden en 
komen voort uit eerdere interviews met andere personen en zijn als zodanig niet in 
het schema terug te vinden, omdat ze vaak niet direct te maken hadden met het doel 
van het interviewschema. Echter de beschikbaarheid van de respondent maakte 
stellen tijdens hetzelfde interview wenselijk. 

Waarom interviews: 
o Interviews vergen minder van de taalvaardigheid en gedisciplineerdheid van 

de ondervraagden. 
o Interviews leiden tot beter ingevulde lijsten en tot minder ontbrekende 

gegevens. Als er toch gegevens ontbreken is er vaak meer duidelijkheid over 
de reden daarvan. 

o Schriftelijke enquetes zijn nogal onhandig als men veel open vragen wil 
stellen, omdat daarmee erg veel schrijfwerk voor de respondent gemoeid zou 
zijn . Bij interviews wordt de ondervraagde persoon minder belast. 

o Er is een mogelijkheid tot doorvragen. 

Bijbehorende nadelen waar rekening mee gehouden is: 
o Interviews zijn voor de interviewende veel arbeidsintensiever. 
o Voor een interview dient een respondent tijd vrij te maken. 
o Het interview is veel minder anoniem; er is een risico op sturing door de 

interviewer en sociaal wenselijke antwoorden van de respondent. 

Deze voordelen en nadelen in ogenschouw nemend is voor interviews gekozen met 
open vragen zonder field-coding. 

Waarom open vragen: 

64/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 
o Gesloten vragen vereisen dat de antwoordmogelijkheden overzichtelijk te 

presenteren zijn. Als een verzameling veel elementen bevat en complex en 
heterogeen is, kan daar moeilijk een hanteerbare lijst van 
antwoordmogelijkheden uit afgeleid worden . Soms is zelfs in het geheel geen 
lijst met alternatieven beschikbaar (het geval bij de inventarisatie interviews). 
De keuze moet dan op een open vraag vallen. 

o Antwoorden op gesloten vragen zijn eerst ter keuze aan de respondent 
voorgelegd en zijn daardoor nooit als spontane reacties op te vatten . 

o Gesloten vragen kunnen cognitiebepalend (mind-set) werken op de 
respondent. 

o Open vragen, mits niet te moeilijk, zijn stimulerend voor de ge"lnterviewde, 
omdat ze hem ruimte geven alles te zeggen wat voor hem van belang is. 
Door gesloten vragen voelen ge"lnterviewden zich wel eens beperkt. 

o Bij gevoelige onderwerpen blijken open vragen minder bedreigend gevonden 
te worden. 

o Aangereikte antwoorden bij gesloten vragen kunnen een ge"lnterviewde op 
ideeen brengen; met een beetje hulp kunnen mensen zich dingen herinneren 
die nooit hebben plaatsgevonden. 

o Met een open vraag kan men de ge"lnterviewde over een breed gebied van 
onderwerpen aan de praat krijgen. Aldus verkrijgt men, als het meezit, een 
reeks van antwoorden op een serie deelvragen, die dan niet meer afzonderlijk 
behoeven te worden gesteld; dit kan uiterst efficient zijn. 

o Open vragen leiden tot antwoorden die erg specifiek voor een respondent 
kunnen zijn . Bij interviews met een veelheid aan ge"lnterviewden kan dat 
leiden tot onvergelijkbaarheid van de uitkomsten. Dit kan een nadeel zijn , 
echter het is een v66rdeel als de respondent, en diens specifieke gevoelens, 
achtergrond, opvattingen, voornemens en eigenschappen het 
gespreksonderwerp vormen. (hetgeen het geval is wanneer men kijkt hoe 
duurzaamheid leeft binnen de individuen van de organisatie) 

o Open vragen zijn onmisbaar in situaties, waarin nog weinig zekerheid bestaat 
over wat er aan antwoorden te verwachten is. Vaak dienen open interviews er 
juist voor om die antwoordenverzameling op het spoor te komen om daarmee 
in een later stadium gesloten interviews mogelijk te maken. Dit was het geval 
bij de inventarisatie van indicatoren en duurzaamheidonderwerpen van de VG 
organisatie. 

Eventuele nadelen waarmee rekening gehouden is: 
o Open vragen maken het de ge"lnterviewde moeilijker dan gesloten vragen. Ze 

vergen meer denkwerk. 
o Gesloten vragen roepen openhartigheid op. Gesloten vragen maken het de 

ge"r"nterviewde moeilijk bepaalde gesprekspunten te omzeilen. Het zijn 
geheugensteuntjes en kunnen helpen bij de herinnering van bepaalde zaken 
door de ge"lnterviewde. Het vermindert tevens diens weerstand om antwoord 
te geven. 

De voor- en nadelen zoals genoemd zijn afkomstig uit: [36] 
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Bijlage 7: Het beleid van Van Gansewinkel 

Missie 
De missie van Van Gansewinkel is om op een zeer klantgerichte wijze innovatieve en 
kwalitatief hoogwaardige oplossingen te bieden voor alle afvalvraagstukken, waarbij 
een duurzame relatie met opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders, 
leveranciers, milieu en maatschappij centraal staat. 

5-Sterrendienstverlening 
De cultuur van de onderneming is vervat in het begrip 5-sterrendienstverlening. De 
bij dit begrip horende individuele sterren zijn: klantgerichtheid, integriteit, 
vakmanschap, veiligheid en innovatie. Binnen de organisatie wordt veel aandacht 
aan deze kernbegrippen besteed. Ze warden besproken in werkoverlegsituaties, zijn 
zichtbaar aanwezig in allerhande interne communicatie-uitingen en de bekendheid 
ervan wordt met regelmaat gemeten. Jaarlijks wordt een ster tot hoofdthema van dat 
jaar benoemd. 
Opdrachtgevers 
Van Gansewinkel is een 5-sterrendienstverlener op het gebied van integrale 
afvalbehandeling. Het hoge kwaliteitsniveau van de dienstverlening uit zich in 
betrouwbaarheid, integriteit en continu'iteit en wordt geleverd tegen marktconforme 
en inzichtelijke voorwaarden. 
Medewerkers 
Van Gansewinkel is een betrouwbare werkgever voor zijn medewerkers. De hoge 
eisen die hij stelt aan kwalificatie, integriteit en collegialiteit gaan gepaard met 
voortdurende zorg voor goede arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkeling en 
veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De basis voor een duurzame en 
stimulerende relatie wordt gelegd door een open communicatie en onderling respect. 
Ons uitgangspunt is dat mensen zich verder kunnen ontwikkelen. 
Aandeelhouders 
Van Gansewinkel streeft een robuuste groei van omzet en rendement na voor zijn 
aandeelhouders, ender handhaving van een gezonde solvabiliteit. 
Leveranciers 
De duurzame relatie van Van Gansewinkel met zijn leveranciers is gebaseerd op 
onderling vertrouwen, transparantie, kostenbeheersing en een gezamenlijk streven 
naar kwaliteit, innovatie en continu'iteit. De leveranciers die de door Van Gansewinkel 
ingezamelde afvalstoffen ontvangen, verwerken deze stoffen op een zo hoogwaardig 
mogelijke manier ender strikte naleving van wet- en regelgeving. 
Milieu 
Van Gansewinkel controleert, beheerst en rapporteert de effecten die zijn 
bedrijfsvoering heeft op het milieu en brengt hierin continu verbeteringen aan, 
rekening houdend met zijn integraal beleid. De primaire aandacht gaat hierbij uit naar 
de milieugevolgen van de logistieke activiteiten, de eigen bewerkingsactiviteiten en 
de externe verwerking van de ingezamelde afvalstoffen, evenals het voorkomen van 
incidenten en het beperken van de gevolgen daarvan. 
Maatschappij 
Van Gansewinkel levert met zijn dienstverlening een wezenlijke bijdrage aan een 
duurzame samenleving. Zijn zorg en respect voor mens en milieu staan centraal in 
de bedrijfsvoering en zijn in overeenstemming met de maatschappelijke normen en 
waarden. De relatie met overheid en andere belanghebbenden kenmerkt zich door 
openheid en betrouwbaarheid. 
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Bijlage 8: Overzicht Activiteiten en Afbakening 

De duurzaamheidsbarometer is afgebakend tot de vo/gende bedrijfsactiviteiten: 

• Het advies van de bedrijfsafvaldienst aan bedrijven (business-to-business 
markt). 

• De inzameling, op-en overslag en be- en verwerking van afva/ dat afkomstig 
is uit instellingen/bedrijven (inclusief bijvoorbee/d ministeries). 

Van Gansewinke/ voert zelf nauwe/ijks verwerkingsactiviteiten uit (al/een enke/e in 
Polen en Tsjechie) , maar kan door haar invloed we/ een regiefunctie vervul/en, 
bijvoorbeeld door a/tijd de voorkeur te geven aan verbranding in p/aats van storten 
en door verwerkers te controleren op gedane toezeggingen op dit v/ak. Om deze 
reden warden de verwerkingsactiviteiten we/ meegenomen in het project. 

Activiteiten gericht op de keten van huishoudelijk afval val/en buiten het project. 

• Overige diensten, zoa/s straatreiniging en containerverhuur. 

De barometer beperkt zich niet tot de activiteiten die door Van Gansewinkel in 
Nederland warden uitgevoerd, maar omvat ook de activiteiten in de landen waar zij 
verder actief is. Bedrijven verwachten in de praktijk van Van Gansewinkel ook 
eenze/fde inspanning op MVO gebied in de verschil/ende /anden waar zij gebruik 
maken van haar diensten. De opzet van de barometer za/ voor deze /anden dezelfde 
zijn, maar de scores op de barometer zul/en mogelijk varieren doordat bedrijven in 
verschillende landen op verschillende MVO-niveaus opereren. De verschil/ende 
bedrijven zijn wat dit betreft autonoom, waarbij de grate lijnen we/ op centraal niveau 
warden uitgezet. 

Activiteiten buiten de afbakening 
Activiteiten die soms we/ door bedrijfsafvaldiensten warden uitgevoerd, maar hier niet 
warden meegenomen aangezien ze niet binnen het activiteitenpakket van Van 
Gansewinke/ val/en, zijn industrieel reinigen, bodemsanering en waterzuivering. 

Laboratoriumonderzoek en analyse zijn als activiteit minder relevant en warden 
daarom ook buiten beschouwing ge/aten. Reden hiervan is de beperkte omvang van 
deze activiteiten en de verwachting dat hier uit duurzaamheidsoogpunt weinig winst 
va/t te behalen. 

Bron: [7]. 
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Bijlage 9: lnterviewschema interne interviews en 
onderbouwing 

Kennismaki ngsvragen: 
Naam: 

1. Wat is LIW taaklfLinctie? 

2. WathoLidtdezein? 

Bepaling achtergrond respondent met de mogelijkheid om eventuele antwoorden 
vanuit de functie te verklaren. 

3. Waar ligt LI in LIW fLinctie het meeste wakker van? Wat vergt de meeste 
aandacht? · 

Deze vraag heeft als doe! activiteiten die buiten de functieomschrijving van de 
geinterviewde vallen bloat te leggen en kan tevens reeds enkele belangrijke 
duurzaamheidonderwerpen bevatten. Als de respondent bijvoorbeeld zou zeggen 
dat hij wakker ligt van de veiligheid binnen het bedrijf, geeft dit reden voor de 
opname van veiligheid als onderwerp in een duurzaamheidmeter. 

4. Hoe ziet LI de bron van competitive advantage/de kracht van VG? 

De kracht of de bran van competitive advantage dient gewaarborgd te warden. 
Risico van vrijgave van informatie speelt hier een rol alsmede hoe deze kracht in 
stand gehouden kan warden dan wel verder verbeterd. Verder dient deze vraag 
voor de identificatie van verdere onderwerpen. 

De activiteiten van regio X 
N.B. De vragen over de activiteiten van een regio zijn niet aan alle 
respondenten gesteld, maar waren functieafhankelijk. De rest van de 
vragenlijst is wel aan alle ge"interviewden voorgelegd. 

5. Wat zijn de hoofdprocessen van de verschillende locaties? 

Ter inventarisatie van de activiteiten die mogelijk een impact hebben op de 
duurzaamheid. 

6. Wat zijn de grote in- en Liitgaande materiaalstromen (inclLisief emissies) op 
deze locaties? (samen inventariseren) Waarop controleert de wetgever? 

Ter inventarisatie van materiaalstromen die mogelijk een impact hebben op de 
duurzaamheid. Vaststellen aandacht en interesses overheid (een van de 
stakeholders). 

7. Waar wordt energie verbrLiikt? In welke vorm (brandstof, elektra)? 

Ter inventarisatie van energiestromen die mogelijk een impact hebben op de 
duurzaamheid. Energie is net als materiaal een schaars middel waar zuinig mee 
moet warden omgesprongen. 
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8. Waar wordt water verbruikt? 

Ter inventarisatie van waterstromen die mogelijk een impact hebben op de 
duurzaamheid. Schoon water is een van de schaarsere middelen op deze planeet. 

Duurzaamheid en indicatoren 
9. Wat verstaat u persoonlijk (dus niet als organisatie) ender duurzaamheid? 

Een organisatie bestaat uit individuen. Hoe duurzaamheid binnen een organisatie 
leeft is dan oak een som van de individuele beleving van duurzaamheid. 

10. Waar vindt u dat het accent moet liggen op het gebied van duurzaamheid? 

Heeft de respondent voorkeur voor bepaalde interessegebieden? Deze zijn 
interessant om in de meter mee te nemen. 

11. Kunt u de voor u twee belangrijkste aandachtspunten noemen op 

Socia a 1/vei I ig heidsvla k 

Economisch 

Milieu gebied 

Per P van de Triple Bottom Line warden de interessegebieden van de respondent 
gei"nventariseerd. Genoemde onderwerpen kunnen wederom in de meter 
geintegreerd warden en hebben een voorkeur boven niet genoemde onderwerpen. 

12. Waar denkt u dat de aandacht van Van Gansewinkel naar uit gaat op?: 

Sociaal/veiligheidsvlak 

Economisch 

Milieu gebied 

Per P een inventarisatie van waar de respondent percipieert dat VG aandacht aan 
besteedt en waar de meter zich op zou kunnen richten. 

13. Waar moet extra aandacht besteed worden? 

Waar vindt de respondent dat VG extra op moet letten; wederom vaststelling 
interesse gebieden. 

14. Welke duurzaamheidinformatie zou moeten worden bijgehouden? Voor het 
sturen op duurzaamheid moet er meting plaats kunnen vinden en informatie 
worden bijgehouden. Wat zou volgens u het beste kunnen worden 
bijgehouden? En wordt deze informatie nu al bijgehouden? Zo ja, in welke 
vorm? 

Sociaal/veiligheidsvlak 

Economisch 
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Milieu gebied 

Welke indicatoren/gegevens zijn al voorradig? Welke niet? Jnventarisatie 
mogelijke indicatoren. 

15. Wie van de stakeholders ziet u als de belangrijkste ge"lnteresseerden in de 
duurzaamheid van jullie bedrijf? Wat willen ze van duurzaamheid weten denkt 
u? 
Stakeholders kunnen op diverse manieren gedefinieerd worden, maar de 
volgende is de meest gerefereerde definitie: "Een stakeholder van een 
organisatie is een groep of individu die be"lnvloed wordt door de 
bedrijfsvoering van een bedrijf of deze kan be"lnvloeden". 

Welke stakeholders zouden een stem moeten hebben? Wat willen ze weten volgens 
VG? 

16. Op welk gebied kan VG een flinke slag maken als het op duurzaamheid 
aankomt? 

Welk duurzaamheidgebied is interessantlvoorlopig onderbelicht in de VG 
organisatie? 

17. Heeft regio X/afdeling Y nog doelstellingen aangaande duurzaamheid? 
Welke, waar zijn ze opgenomen? 

Welke doe/en zijn er die gerelateerd kunnen worden met duurzaamheid? Deze 
kunnen interessant zijn voor opname in een duurzaamheidmeter. 

18. Hoe zijn de doelstellingen tot stand gekomen? 

Welke partijen zijn betrokken geweest? Vo/gens de literatuur moeten de 
belangrijkste stakeholders invloed hebben en het liefst open communiceren over 
de doelstellingen. 

Over het jaarverslag 2004 

19. Heeft u het jaarverslag gezien voordat dit interview gepland was? 

Ja/Nee 

20. Waarom niet indien antwoord nee? 

Is er een reden waarom werknemers het verslag zelf niet bekijken? 

21 . Hoe kan het rapport verbeterd worden? 

22. Wat vond u het beste aan het rapport? 

23. Wat vond u het minste aan het rapport? 

24. Miste er naar uw mening iets aan het rapport dat wel gerapporteerd zou 
moeten zijn? 
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Het jaarverslag is een uiting van duurzaamheidrapportage. Wat is de kwaliteit 
van deze rapportage? Wat zijn verbeterpunten? 
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Bijlage 10: Antwoorden interne interviews7 

Vraagnummer Antwoord 
3 Arbeidsongevallen/veiligheid 

De grootste uitdaging 'is het managen van de diversiteit en prioriteiten. Als je dingen 
oppakt is er vaak geen tijd om ze zelf door te zetten. 
De voortgang in de ontwikkeling van de organisatie is echter het belangrijkste 
aandachtspunt. Je moet de toekomst aankunnen. 
Kosten verwerking 
Voldoen aan wet- en regelgeving 
De chauffeurs op de weg 
Resultaten 
Mensen an sich (wel en wee) 
Continu'lteit bedrijf (personen en middelen) en er voor zorgen dat men het hele jaar lekker 
aan het werk kan blijven. 
De kwalitatieve bezetting. Di! is een hot issue; de juiste man op de juiste plaats op het 
juiste tijdstip aanwezig hebben. 
Behoeften van de markten (zoals branches) aan laten sluiten bij de sales; praktische 
marketing. 
Het implementeren dan wel gedragen zien te krijgen door de sales van innovaties. 
Tijdige en betrouwbare cijfers kunnen opleveren. (financiele cijfers; de complexiteit van 
de processen levert uitkomsten die je niet verwacht} De VG groep wil soms de gekste 
dingen weten. We gaan iets niet meer doen, maar waarom niet? 
Gebrek aan vertrouwen van VG-groep in de regio 
Onredelijke afspraken/het zelf overtreden van aan anderen opgelegde regels; als 
bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een systeem beperkt moeten warden, dan komen 
er nog 22 gebruikers aan het licht die wel moeten blijven. 
Teveel audit. 

Omzet en EBIT. 
Medewerkertevredenheid 
Klanttevredenheid 
Het meest irritante is dat er een hoop randverschijnselen zijn om de functie heen 
Er gaat onnodig veel aandacht naar regels en di! leidt af van wat zou moeten gebeuren. 
De dynamiek van de mark! en de concurrenten hierin. 
Daarnaast warden de klanten steeds slimmer en begrijpen ze meer van afval. Vroeger 
zat je enkel met een milieucoiirdinator van een bedrijf om de tafel. Nu zit er vrijwel altijd 
een inkoper bij . De klanten hebben daarbij ook een hogere verwachting van de 
dienstverlening. 
Veiligheid en goed beheer, goed huisvaderschap van de operationeel ter beschikking 
gestelde middelen en een stukje efficiency en effectiviteit in het algemeen. 
De resultaatsaspecten, de uitvoering van de strategie (strategische aspecten). Het is niet 
een ding, je ligt wakker van de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering; het 
strategische, het maatschappelijke, het operationele, de relatie met je klanten en 
leveranciers, en het resultaat; het hele spectrum. Vandaag lig je wakker van een politiek 
probleem, morgen kan je wakker liggen van de strategie, overmorgen van iets geheel 
anders. (Wakker liggen is wel een wat vergezocht beg rip ! ) 
De medewerkers (de integriteit en het risico dat ze lopen bij de werkzaamheden). Het 
welzijn van de medewerkers is erg belangrijk. 
Cijfermatig onderbouwen door Clear 
De juiste persoon op de juiste plek hebben zitten 
Binnen VG is de vraag hoe men in staat is gemaakte afspraken en uitgevoerde diensten 
tijdig en correct te factureren. Het nieuwe informatiesysteem (CLEAR) kent nog enkele 
kinderziektes die di! lastig maakt. 
Het financiele resultaat. 
Klanten verliezen, (you win some, you lose some). De belangrijkste oorzaak is de 
marktwerking, verder verliezen we klanten als we niet aan hun verwachtingen voldoen . 
Dit komt wel eens voor op met name het administratieve vlak. Veelal is de oorzaak loch 
de marktdruk en de slechte tarieven die gehanteerd warden . 
Vooral het personeel , zowel intern als extern. 
Milieu (de vergunningen). Het voldoen aan de voorschriften en het monitoren van 
milieubelasting zoals waterafvoer. 
Arbeid is ook opkomend; hiervoor moet je kijken naar de RIE. 
De belangrijkste prioriteit heeft de milieucoiirdinatie 
Klantvriendelijkheid 
De meeste aandacht vergen de locaties waar verlies gemaakt word! 
Of je niet te veel of te weinig biedt voor een bedrijf. 

Respondent 
1,6,8, 19,21 

2 

3 

8 
8 
9 

9,19 
7 
7 

16 

17 

17 
6 

6 
6 

6 
18 
19 
19 
20 
20 
13 
13 

14 

22 

10 

10 
10 
12 

23 
23 

11 
15 

15 
26 
21 
25 
24 

7 Opmerking: Antwoorden zijn ingekort en samengevat. De volledige uitwerking van de interviews is 
op aanvraag en met goedkeuring van de respondenten opvraagbaar 
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Vraagnummer Antwoord Respondent 

3,16,20,10,4 4 De medewerkers 
Gedreven 
De klantgerichtheid 
Het totaalconcept 
5-sterren dienstverlening 
De grootte 
Solide 

6, 8,23 
9,7,17,19,12 

5 

9,23 
7, 17 

7 
lntegere uitstraling 7, 14 
Het voorkomen (uitstraling personeel, containers, nette vestigingen) en het bekendstaan 7, 14 
als een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener 
Het imago 17,14,12 
Flexibiliteit 7, 11 
Operationele excellentie 17 
Kwaliteit 6 
lntegriteit 6, 12,23 
De focus op de toekomst en de drang naar groei. 18 
Regionaliteit (dicht bij de klant zijn, de klant kennen en snel kunnen reageren ; ownership 19 
hebben van je bedrijf) met daaraan gekoppeld ondernemerschap. 
Boven de regio's het hebben van de schaalgrootte; als regio Noord iets verzint hebben 19 
wij daar ook iets aan. Er is kennisdeling. 
Passie en ondernemingszin met daarnaast flexibiliteit en creativiteit. 13 
VG kan snel schakelen en is niet log 13 
VG is professioneel; we weten veel van afval 13 
Openheid 13 
lnteractie tussen mensen. Een stuk samenwerking, oplossingsgerichtheid naar klant 14 
geborgd tot en met het werkvloerniveau; mensen serieus nemen en een wisselwerking 
laten plaatsvinden tussen chauffeurs en de andere mensen binnen en buiten de 
organisatie. Dit kan nog beter. 
Geen kwaliteitsissues bij toonaangevende klanten. 14 
Specifiek voor Maltha: de laagst mogelijke kosten kunnen bieden met het beste product. 22 
Er is in onze bedrijfstak sprake van een cost-driven strategy. We moeten de meest 
betrouwbare leverancier zijn tegen de laagste kosten; dit is onze kracht. 
Deze zit in de missie van de regio; "Het creeren van een creatieve, innovatieve, integere, 10 
zelfsturende organisatie, werkend met concrete niet vrijblijvende targets, met als 
doelstelling het leveren van een kwalitatief en normatief hoogwaardig product gericht op 
een duurzame relatie met onze klanten. 
Mensgerichtheid 10 
Klanttevredenheid 12 
Een A-merk 23 
Vertrouwen 23 
We werken samen met zeer capabele mensen, ons niveau is het onderscheid. 23 
De hoofden zullen zeggen het verkopen van rolcontainers waar de prijzen huns inziens 15 
erg hoog zijn. Het is een VG segment met hele hoge eisen. We lopen voorop in 
kwaliteitszorg en milieuzorg en we moeten vaak aan de overheid uitleggen hoe het zit. 
Met name naar de grote klanten verkoopt dit goed. Op milieu, veiligheidsgebied en 
kwaliteitszorg (Clear) zijn we een heel eind met de uniformering. Sita is dit misschien ook, 
maar dat is moeilijk in te schatten. 
We hebben al 40 jaar ervaring met afval en zijn nog nooit ongelooflijk te kijk gezet met 26 
een milieu of veiligheidsincident. 
We zijn geloofwaardig 26 
De kracht van Van Gansewinkel ligt in de grote verspreiding en samenwerking. 21 
De mens 21 
De marktsegmentering; we segmenteren dieper dan de meeste concurrenten 25 
Dichtheid inzamelnetwerk 27 
De kracht van VG zit erin dat men de hele tijd in de eigen branche bezig is en dat we die 24 
bijzonder goed kennen. 
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5 Wat zijn de hoofdprocessen van de verschillende locaties? 

5 
Rucphen : op en overslag, Lignac (papier), hoofdkantoor (MT, staf (P&O, KAMV), administratie (F&A), verkoop), planning, inzameling, werkplaats 
Moerdijk: Chemisch depot 
Vlissingen: Op- en overslag, planning inzameling 
Breda: Destra Data (papier-vertrouwelijk) 
Tilburg: Planning, inzameling 
Zierikzee: Op- en overslag 
Detachering 

9 
Er zijn drie hoofdtakken: 
De eerste is de rolcontainer business. Dit is de basisdienstverlening. 
De tweede is de afzetdienstverlening (met de grote bakken) 
De derde tak is de chemie 

Daarnaast zijn er nog enkele niche markten. 
Per vestiging kan de niche (center of excellence verschillen). Dit kan huisvuil zijn of de bakwagen of grote bulkstromen zoals hout- en sloopafval. 
Regio West is een vrij normale regio met een chemie poot (chemisch depot en dienst) 

7 
lnzameling van bedrijfs, bouw- en sloopafval middels afzet en kraakpers 
lnzameling papier middels afzet en kraakpers 
lnzameling puin 
lnzameling en vernietiging van archiefpapier 
lnzameling A, B en C-hout 
lnzameling groen afval (snoei) 
Huisvuilinzameling en ander werk voor gemeentes 
Werk in off- en onshore (transport OBM (oil-based mud), WBM (water-based mud)). Dit is boorgrond die bij olie- en gaswinning vrijkomt als het boren samengaat 
met het toevoegen van water of olie. De grond/het gruis is dan vervuild . VG brengt containers naar de kade, van waar ze naar een olieplatform gebracht worden 
vanuit Den Helder. Als ze qevuld ziin brenqt VG de containers naar de verwerker. 
Verder word! veel voor de NAM gedaan (dit is heel divers). De NAM zorg voor ongeveer Y. van de omzet in de regio. 

6 
lnzameling afval (bedrijfsafval, bouw- en sloop en gevaarlijk afval.) en reststromen (papier, hout, staal) 
Reiniging (vegen, kolkenzuigen, industriele reiniging) 
Papierbewerking, in- en verkoop (Lignac, Destra Data) 
Bewerking/opslag gevaarlijk afval (CCD) 
Op- en overslag van afval- en reststromen 
Kantoor 

19 
Venlo, Roermond , Heerlen, Maastricht zijn vooral logistieke vertrekpunten van de inzamelingsactiviteiten. Werkplaatsen en bedrijfsadministratie (planning) van de 
inzameling en orderafwikkeling is ook aanwezig op deze locaties. 
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Weert (de nieuwste telg) is !evens een afval ontvangstlocatie; scheiding en sortering van afval. 
Verder zijn er een aantal specifieke locaties. In Weert is er Kliickner Pentaplast I Trespa International I Facilities Wetering en zijn actief bij Caradon Stelrad, NedCar 
en Chemelot. Op deze locaties doen we het afvalbeheer van andere bedriiven met onze eioen mensen, locatie en tankoarkie. 
Echt is enkel een kantoorlocatie. 

20 
lnzameling (logistiek) in Oss, Maarheeze, Geldrop 
Overslag Bedrijfsafval in Oss, Geldrop 
Gevaarlijk afval in Geldrop 
Verder hebben de locaties een technische dienst en materiaalbeheer die ondersteuning bieden aan het hoofdproces. De werkplaats in Geldrop heeft drie 
medewerkers, die in Oss slechts een. Seiden worden gebruikt voor het dagdagelijkse onderhoud. Het grote onderhoud en de APK keuring vindt plaats in 
Maarheeze. 

22 
Het hoofdproces is altijd glasrecycling: de bewerking van glasafval tot een strategische grondstof voor de glasindustrie. We hebben 7 locaties in 4 landen. 
2 in Nederland 
1 in Belgie 
3 in Frankrijk 
en 1 in Portugal 
Van al deze vestigingen is de kernactiviteit glasrecycling. We zijn gespecialiseerd in holglas -en vlakglasbewerking. 

Naas! glasrecycling is Maltha een speler in de glashandel (scherven) zowel van bereid als onbereid glas. 
De belangrijkste as van activiteiten is momenteel de Noord-Zuid as in Europa 
Nu zijn we bezig deze uit te breiden naar de Oost-West as. Zowel fysiek als handelstechnisch. 

10 
Er zijn twee locaties te weten Katwijk en Vlaardingen . 

Katwijk is een locatie met op- en overslag en is !evens een standplaats voor 7-8 wagens. Heel veel verschillende soorten afval worden op- en overgeslagen. 

Vlaardingen heeft naast deze functies ook een recycling/scheidingsinstallatie voor sloop- en grof huishoudelijk afval. Hier worden monostromen uit gewonnen. 
Daarnaast heeft Vlaardingen een werkplaats. 

15 
Er zijn vijf vestigingen 
Drachten, de Lier; CCD, sortering bouw- en sloopafval 
Drachten, Stuurboord; puinbreker, compostering , houtshredder 
Hoogenveen; specifieke stromen zoals glas, papier, kunststofbalen , diverse soorten bedrijfsafval 
Groningen; Destra Data 
Ter Apel; Overslag bedrijfsafvalstoffen en groen afval met daarnaast veel activiteiten voor de NAM. Met name dan transport, omdat dit de specialisatie is. 

26 
Zie overzichtje Belgische locaties 

21 
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Ede: Bouw en sloopafval/overslag/garage 
Twello: Op- en overslag gevaarlijk afval/kantoor/huisvuil/rolcontainer 
Velp: Papier/Destra Data/kantoor/containerexploitatie 
Hengelo: Huisvuil , ralcontainer 

25 
Eindhoven: koelkastrecycling en ICT refurbishment 
Dordrecht: koelkastrecycling en televisie/monitoren recycling 
Recydel (Wandre): koelkastrecycling, klein wit- en bruingoed recycling (zoals koffiezetapparaten ; in principe alle huishoudelijke apparatuur behalve het hele grate) 
Apparec: koelkastrecycling , televisie/ monitorenrecycling en ICT refurbishment 
Technowaste: koelkastrecycling en televisie/monitorenrecycling 
Coolrec France: koelkastrecycling en televisie/monitorenrecycling 

6 Wat zijn de grote in- en uitgaande materiaalstromen (inclusief emissies) op deze locaties? (samen inventariseren) Waarop controleert de wetgever? 

5 
Bedrijfsafval dat binnenkomt gaat eigenlijk oak weer als afval weg. Een deel word! verbrand , een deel gestort, maar veel hang! af van de kwaliteit van de ingaande 
stroom. Over het algemeen word! 90% verbrand en 5% gestort. 

Rucphen : 
In: grandstoffen, kantoorartikelen , afval, energie, water 
Uit: grandstoffen, afvalwater, geluid , geur 
Contrale op: grondwater, massabalans, opslag, geluid , algemeen 
Er is een massabalans beschikbaar (nag te verkrijgen) 
Hoe en hoeveel afval mag warden opgeslagen zit in de vergunningen 

9 
In- en uitgaande stromen moeten gelijk zijn . Het basispraduct dat uit gaat is restafval. Dit wordt verbrand of gestort. (maakt ongeveer 50% van het totale tonnage 
uit). Daarnaast zijn er stromen als papier en karton , hout, metaal , folies en groen. Sorteerbaar restafval wordt nagesorteerd zodat er altijd minder restafval VG uit 
gaat dan dater binnen komt. Vijf vestigingen zijn echt overslag. De stromen warden van hier verder afgevoerd. In Nederland wordt minder overgeslagen. Daar zijn 
locaties vaak slechts een oarkeerolaats voor voertuioen en containers. 

Emissies gaan vaak richting afvalwater. Dit geld! specifiek voor Belgie. De grate terreinen zijn allemaal vloeistofdicht; het water kan niet weg en wordt opgevangen. 
Vervolgens gaat het naar de riolering waar zuiveringspremies voor betaald warden . Het prableem zit in het behandelde hout dat in contact komt met 
regen/hemelwater en vervolgens word! opgevangen. Het word! geloosd in het vuilwater riool. Aquafin beheert deze riolen . 

In de vergunning komen verder onderwerpen als geurhinder, het wel of niet buiten opslaan, voor. Oak of bepaald afval mag warden overgeslagen staat erin. Dit is 
het eerste contraleount van de wetoever. Het 2e is of de hoeveelheid van het toeoestane afval niet overschreden word!. 
Het 3e punt is of de vestigingen conformeren ; is het milieutechnisch gezien in orde? Regelmatig moet men in de grand boren om deze te controleren en indien 
nodig moet men reinigen. 

7 
Bedrijfsafval , metalen, ABC hout, bouw- en sloopafval , takken en ander graen, tapijt, kunststoffen , puin , dakmateriaal (dakleer; teerhoudend en niet teerhoudend ) 
Het bitumeuze gedeelte van dit afval werd vraeger aangemerkt als gevaarlijk afval , maar was best recyclebaar. Daarvoor zou het wel naar Rotterdam moeten. Nu 
mag het afval weer gestort warden metals aevolg dat al het dakmateriaal als mix (onaescheiden) weg gaat. 

In feite contraleert de wetgever op alle stramen. Het grandwater word! gecontraleerd met grondmonsters. Verder wordt op de vergunningen gecontraleerd. De 
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wagens dienen bovendien PMVs (provinciale milieu verordening) en BWM (wet milieu beheer) papieren bij zich te hebben. Op deze bonnen staat waar het afval 
vandaan komt, wie de eiqenaar is en waar het naartoe qaat. VG is niet altijd eigenaar van het afval , maar wordt het wel vaak. De massabalans moet in orde zijn . 

6 
In: Bedrijfsafval, bouw- en sloopafval , papier, gevaarlijk afval , hout, incontinentiemateriaal, vertrouwelijk papier, glas, riool/veegvuil 
Uit: idem 

Emissies: rook/roet vrachtwagens 
In Uit 

Moerdijk : Gevaarlijk afval Gevaarlijk afval 
Breda: Vertrouwelijk papier papier 
Rucphen : Hout, bedrijfsafval , idem 

incontinentiemateriaal 
Rucphen papier: Papier, karton idem 
Zierikzee: Hout. bedrijfsafval idem 
Tilburg: -

19 
In Weer! vooral afval. 
Andere locaties: diesel en smeermiddelen. 
Op de logistieke steunpunten is er ook een klein deel gevaarlijk afval. 
In Venlo komt ook afval binnen; vooral bedrijfsafval, glas en hout. 

Momenteel zit de regio in een stukje transitie en doen we niets met het afval op de locatie. Het afval gaat nu nog vrijwel meteen naar de verwerkingslocaties of 
overslaqen van biivoorbeeld Essen!. 

De wetgever controleert vooral op de vergunningen van de locaties. 

20 
Gevaarlijk Afval (met een grote diversiteit) 
Overig: brandbaar restafval 
Huishoudelijk 
GFT 
A-hout 
B-hout 

Sowieso geld! wat erin moet, moet er ook weer uit. Emissies zijn er heel weinig al is dit voor het depot wat anders omdat men hier oplosmiddelen handelt. 
De wetgever controleert of men binnen de vergunning en voorschriften handelt. Voorbeelden hiervan zijn de vloeistofdichte vloeren , massa balans etc., kortom , het 
nakomen van de verolichtinqen uit de milieuverqunninq. 

22 
De kernactiviteit is glasrecycling. Glas en glasafval zijn de voornaamste materiaalstromen . Inherent aan de stroom is dater glas en niet-glas (de zogenaamde 
vervuilingen) in zit. Eigenlijk is onze kernactiviteit 'Het ontdoen van vervuilina van de alasafval stroom zodat er een schone glasscherf overbliift'. 
1 % van de vervuiling van het glas is glasgebonden en niet-glasgebonden : puin (steen, keramiek), aluminium , blik, licht brandbaar afval (kurkjes, papiertjes, .. ) en 
voedselresten 
9% wordt uitgestoten door een machine die met lucht de vervuiling en stukken glas uitblaast. Dit is KSP glas; glas met vervuiling die hoofdzakelijk bestaat uit 
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Keramiek, Steen en Porselein . Het gaat om ongeveer 30-60kg vervuiling op 1 ton glas. Dit kan niet verder meer gereinigd warden en word! vandaag de dag 
lgeleverd als afdeklaag voor stortplaatsen in Duitsland. 

Verder komen uit het productieproces hoofdzakelijk zelf rubberen banden, folie en oud ijzer vrij. Van de 100% glasafval die binnen komt is 90% weer verkoopbaar. 

Waarop de wetgever controleert is erg site-gebonden. In Nederland en Belgie moetje vooral voldoen aan de vergunningseisen die gesteld zijn op milieugebied, 
afvoer van water(wet milieuvergunning), arbeidsvergunningen en ingebruikname vergunningen . De invulling is per plant heel verschillend . 
In Dintelmond is het vooral voldoen aan normen op het gebied van geluid , stof, ARBO (RIE), vervuiling geloosd in het afvalwater, .... Verder moeten we voldoen 
aan het afvalstoffendecreet te houden. 
In Emmen let men niet op de concentratie in het afvalwater, maar wel op geluid en stof . Dintelmond is 1$014000 gecertificeerd en dit jaar zal oak Emmen een 
certificaat behalen. Uiteraard voldoen we aan de milieuvergunning en stellen daarboven aanvullende doelstellingen. Deze zijn gesteld op de gebieden afvalstromen, 
elektriciteitsverbruik, afvalwaterlozing, stofemissie en geluidsemissie. In totaal zijn er vijf primaire aandachtsgebieden op het gebied van milieu, milieubeleid en 
doelstellingen (ISO). 

10 
Het KAM heeft gegevens over de hoeveelheden afval per maand van de locaties. Hoofdzakelijk zijn de stromen : 
Bouw en sloopafval 
Bedrijfsafval 
Pu in 
A-hout 
B-hout 
Grof huishoudelijk afval. 
Emissies komen vrij bij verbranding van brandstoffen door auto's, bij de CV installatie van het bedrijf en door verbruik van electra . De vergunning meet het verbruik 
en dit wordt oak weer aemeld aan de handhaver. Dit kan per reaio anders ziin . 

15 
Afvalwater is het belangrijkste. 
In Groningen komt alleen papier binnen. De andere locaties hebben allemaal een Wvo-vergunning (Wet verontreiniging oppervlaktewater) en lozen op het 
afvalwater riool. Het CCD heeft verder een afzuiging, maar hier wordt niets aan gemeten. Verder zijn er nag een aantal dieselgeneratoren. Bij het CCD zijn er oak 
verf- en lijmstromen (geur), verder zijn er stofemissies in een bepaald gebied. 
Van de bodem vindt grondwatermonitoring plaats en zijn er vloeistofdichte vloeren om emissie te voorkomen. 
Bij transport vinden uiteraard oak emissies plaats door de vrachtwagens . 

De wetgever controleert vooral op afvalwater, energieverbruik (electra , gas), waterverbruik en brandstofverbruik Daarnaast vindt er grondwateronderzoek plaats. 
Ter Apel heeft geen meetverplichting. 
Vanuit de wetgeving is er geen meetverplichting op milieuparameters. Je weet dan niet 100% zeker of je aan de norm voldoet, de normen zijn soms oak gebaseerd 
op orate procesinstallaties en altiid ooed toepasbaar op de afvalbranche. 
Het belangrijkste wat je dan kunt doen om milieubelasting te voorkomen is goed onderhoud van installatie en terreinen. 

26 
Puurs, Evergem ; (hout afval , bouw- en sloopafval) 
Kaai 271 ; Restafval, GFT 
Kampenhout: Restafval 
Mal: Chemisch 
Ronse: Restafval 
Brugge: Restafval 
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Lokeren, Beringen: Papier 
Seneffe: kantoor 
Wandre: restafval 
Moeskroen: restafval , PMD afval (plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons) 
Emissies zijn er naar lucht; van stookinstallaties, deze warden 5-jaarlijks gemeten en daarnaast warden de branders onderhouden. Er zijn niet echt geleide 
emissies behalve de ventilatie van het chemisch depot.. (Geleide emissie; Een emissie afkomstig van een bron (uitlaat, schoorsteen) waarvoor bepaalde fysische 
kenmerken bestaan (ligging, afmetingen) en een in principe meetbare volumestroom (debiet). ) Verder zijn er stofemissies op de locaties en emissies naar water 

I (afvalwater). 
Tankplaatsen en wasplaatsen hebben een KWS scheider (koolwaterstof). Diesel die gemorst wordt komt in het afwateringsysteem en de KWS drijft op het water 
waardoor er een steeds dikker laaoie in de afscheider ontstaat. Deze afscheider wordt oereoeld oelediod . 
Voor het huishoudelijke afvalwater (kantoren) is er een septische put. 
Andere emissies zijn geuremissies. Deze zijn redelijk beperkt al had Kaai 271 in Antwerpen een GFT geurprobleem ; hier ging een grote stroom over heen. Nu is er 
een Qeurmuur Qeplaatst. Afval stink! natuurliik Qewoon. Goed of slecht is voor interpretatie vatbaar. 
De wetgever controleert op alle emissie punten. Stofemissies en geur warden in Antwerpen door de milieu-inspectie gecontroleerd. Er is een indicatie dat de 
inspectie nu meer naar lozinoen oaat kiiken. De vraao is of alles bemonsterbaar is en of ie aan de lozinosnormen voldoet. 
Bewerken in het overzicht is zowel vershredderen als verbalen. Sorteren is ook een bewerking, maar dit kan ook met een kraan . 

21 
Ede: bouw en sloopafval diesel stof/geluid 

/zand/Qrond/Qrind 
Twello: gevaarlijk afval/verpakt 
Velp: papier/Destra Data stof/geluid 

papier diesel 
Hengelo: voertuig diesel geluid 

beweoinoen 

25 
lngaand (zie vorige vraag) 
Uitgaand: staal , aluminium , plastics, koper, edelmetalen, afval (van alles kan dit zijn (etensresten etc.)) 
Elektromotaren zijn geen grote stroom. De kleine warden gescheiden in koper en staal. De grote warden als geheel verkocht. Het gaat vooraal om het koper; dit 
levert veel oo. 
De wetgever controleert op emissies (gassen, stof, hetgeen in de vergunningen staat) 
Daarnaast controleren opdrachtgevers. Deze hebben vaak strengere eisen zoals recyclingpercentages die behaald moeten warden . We moeten aantonen dat 85% 
van het materiaal van een koelkast hergebruikt kan warden . Ook moeten we van de CFK terugwinning aantonen hoeveel we hebben teruggewonnen. De hele 
massabalans moet kloppen op basis van X ton koelkasten. In Nederland gaat het om ongeveer een half miljoen koelkasten . Je moet kunnen aangeven Y ton CFK, 
Z ton Plastic en B ton afval. De totalen moeten kloppen en dit kan warden gecontroleerd door een accountant door het te vergelijken met de fabricage percentages. 
De Cfk's die teruaaewonnen warden , moQen niet herQebruikt warden en warden vernietiQd . 

7 Waar wordt energie verbruikt? In welke vorm (brandstof, elektra)? 

5 
Rucphen : kantoor (stroom), Lignac (stroom), overslag (brandstof), inzameling (brandstof), heftruck (brandstof), werkplaats (stroom) 
Moerdijk: kantoor (stroom), depot (stroom) 
Vlissingen : kantoor (stroom), overslag (brandstof), inzameling (brandstof) 
Breda: kantoor (stroom), Destra Data (stroom), heftrucks (brandstof) 
Tilburg: kantoor (stroom), inzameling (brandstof) 
Zierikzee: kantoor (stroom), overslag (brandstof), inzameling (brandstof) 
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(Detachering: kantoor (stroom)) 

Er is op de locatie Rucphen maar een energiemeter. Je zou intern de meter kunnen splitsen, maar het is niet aan te raden extern twee leidingen te laten aansluiten. 
De huidiae meter meet het totale verbruik van de werkolaats, de oers (vermoaen oer maand is te berekenen) en het kantoor. 

9 
Het energieverbruik is eigenlijk niet zo hoog op de vestigingen zelf. Kranen en bulldozers gebruiken rode diesel voor het vullen en sorteren. 
In Lokeren wordt wel veel energie gebruikt in een papierpers die halffabrikaten voor de papierindustrie aanlevert. Deze pers loopt op hoogspanning en verbruikt iets 
van 60.0000 Watt. 
Het verbruik van de wagens (witte diesel) wordt bijgehouden. De VG regio West gebruikt iets van 1 miljoen liter diesel per jaar. Deze diesel valt onder hetzelfde 
contract als in Nederland. Men is actief om dit verbruik te reduceren, omdat het zowel slecht voor het milieu is als slecht voor de portemonnee. 

7 
Eigenlijk verbruiken de twee locaties alleen gas en elektra. Daarnaast natuurlijk rode en witte diesel voor de wagens . Rode diesel voor de kranen en de shovel. 

In Ter Apel gebruikt men elektra voor de verlichting en gas voor de verwarming. 
In Groningen wordt daarnaast nog extra elektra gebruikt bij de shredder en de balenpers (€1000 per maand). 

6 
Diesel vrachtwagens (€1 ,5 miljoen per jaar) en verbruik materieel (heftrucks). Ongeveer 2 miljoen liter op jaarbasis 
Elektra installaties en kantoren (Destra Data/papier) €240.000 per jaar. 
De omzet van de regio is ongeveer €55 miljoen, als je hier de VG klanten van af trekt houd je iets van €45-46 miljoen over. 

Bij het zuinig rijden is het belangrijk een onderscheid te maken naar de tak van dienstverlening (huisvuil, bedrijfsafval, kolkenzuigen). Ook dien je rekening te 
houden met verschillen als een wagen op 1 februari en 29 februari tankt; dan zou je opeens een hoge piek kunnen hebben. Je moet over lange termijn uitsmeren. 
Per waaen is het verbruik wel beschikbaar. Het is niet aemakkeliik, maar het is er wel. 

19 
Alie locaties verbruiken energie. Weert is de enige grootverbruiker door de scheidingsinstallatie. Werkplaatsen e.d. hebben geen exceptioneel hoog verbruik. 
Andere locaties sorteren niet. In Venlo is er wel noa een shovel die alleen gebruikt wordt voor de verplaatsing van afval. 

20 
Elektra. Er zijn geen grootverbruikers. Er is enkel gebruik door licht en wat kleinere installaties. Dit is niet spannend. Het merendeel van het verbruik is 
brandstofverbruik. 

22 
lnstallatie, machines, shovels . 
De machines zijn de hoofdverbruikers. Dit geldt voor elke site. Voor het geheel van de plant wordt het verbruik gemeten. Dintelmond loopt hierin voorop en Emmen 
volqt waar men het eneraieverbruik dit jaar in beeld zal brenaen. 

Shovels verbruiken ook veel brandstof en er wordt op de site getankt. Er wordt geen gebruik van de shovels bijgehouden; er is geen literregistratie. Elke site heeft 
wel zijn eigen tanklocatie, maar er vindt geen registratie plaats. De shovels zijn wel uitgerust met een afslagsysteem dat voorkomt dat ze langer dan vijf minuten 
stationair kunnen draaien . Shovels zijn veel minder be"invloedbaar qua verbruik dan de wagens van VG; het lastige is dat bij Maltha er geen echte gedrag-verbruiks 
relatie bestaat zoals wel bij de wagens van VG het geval is. Mocht iemand echt gek omspringen met het materiaal dan wordt hij daar onmiddellijk op aangesproken. 
De zichtbaarheid van aedraa van aedraa is veel aroter. 
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Het energieverbruik is pas nu goed in beeld . Uit een energieproject van vorig jaar bleek oak dater eigenlijk maar weinig meer te verbeteren valt. Het 
energieverbruik is momenteel inclusief het qebruik in kantoren (licht en computers). 

10 
Kantoor/werkplaats/recycling installatie/buitenterrein/lopende banden steiger Noertuigen /werkmaterieel 

Splitsing meting kantoor en installatie is mogelijk . 

De verschillende vormen zijn: 
Elektriciteit 
Gas voor verwarming 
Diesel rood/wit (belasting gerelateerd } 

15 
Zie milieuaspecten ISO 14000 

26 
Alie locaties verbruiken energie. 
Puurs, Flandre, Wevelgem , Seneffe gebruiken alleen elektra in het kantoor voor de kantoorvoorzieningen . Voor verwarming wordt meestal gas gebruikt, maar 
elektra kan oak. Daarnaast qebruikt de airco/koelqroep noq elektriciteit. In Seneffe is geen airco, in Wevelgem en Puurs wel. 

De garages (Kampenhout. Puurs, Mal) gebruiken elektra voor de werkgereedschappen (herstellen wagens of containers) 
Puurs voor de sortering van grof huisvuil en sortering PMD. 

Er staan mobiele shredders in Puurs, Evergem en Wandre. 

Heftrucks, bulldozers en balenpersen gebruiken oak energie. 

21 
Kantoren alle locaties 
Productie Velp 
Werkplaats Velp, Werkplaats Ede, hal Twello 

25 
Alie machines gebruiken elektra. Dit zijn zware machines en per locatie wordt het totale verbruik bijgehouden. 
Verder zijn er heftrucks die lopen op elektra of diesel. 

8 Waar wordt water verbruikt? 

5 
Rucphen : kantoor, werkplaats, sprinkler, Stads lndustriele Reiniging 
Moerdijk: kantoor, vatenspoelplaats (voor reiniging vaten), sprinkler 
Vlissingen: kantoor, wasplaats 
Breda: kantoor, sprinkler 
Tilburg: kantoor 
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Zierikzee: kantoor 
(Detachering: kantoor) 

Grond- en leidingwater wordt gebruikt. Hemelwater wordt opgevangen en gaat naar de sloot als het schoon is. Voor de wasplaats zijn er speciale voorzieningen en 
vervoloens oaat het water het riool in . Hemelwater dat bii het hout terechtkomt qaat het vuilwater riool in . 

9 
Er wordt bijna altijd hemelwater opnieuw gebruikt. (ook voor wassen wagens). Dit gaat dan weer het vuilwater riool in. De Vlaamse wet is hierin strenger dan de 
Waalse. 

7 
Op beide locaties 

Groningen: drink en spoelwater 
In ter Apel wordt daarnaast water gebruikt bij de afval overslagvakken die in de zomer beneveld worden ter voorkoming van stuiven richting de buren. 

6 
Alleen kantoorlocaties 
Eventueel sprinklers (Lignac, Destra Data, CCD, overslagen) 

19 
Alie locaties verbruiken water. Een grootverbruiker is Maastricht waar kraanwater gebruikt wordt voor de reinigingsvoertuigen . 
In Venlo gebruikt de veegwagen grondwater. De rest gebruikt kraanwater. 

20 
Er wordt nagenoeg geen water gebruikt naast gebruik voor wc, douche. Wei is er de spoelinstallatie voor de vaten, ook dit is niet spannend, omdat het geen 
grootafnemer is. 

22 
Nergens naast kantoren en ten behoeve van het neerslaan van stof op de buitenterreinen (door besproeiing). Er is een afwatering voor water dat op de afvalstroom 
valt (regenwater). Hiervoor zijn lozingspunten en bezinkbassins. Dit bezinkbassin is niet aanwezig in Emmen, Frankrijk en Portugal. In Belgie wel , maar daar is 
minder verontreiniging, omdat daar geen voedsel en voedselresten binnenkomen (vlakglas). Hier in Dintelmond is dit wel het geval en gaat er veel het water in ; 
zware metalen, organische reststoffen. We hebben een schoon deel van het terrein, waar het water meteen de Dintel in gaat en een vuil deel. Het water van het 
vuile deel gaat via het bezinkbassin naar het riool als relatief schoon water. We hebben vorig jaar ge'lnvesteerd in het bassin en een goed monsterapparaat om zo 
zuiverder water af te kunnen voeren. Er ziin restricties qesteld oo het debiet en de mate van vervuilino, bii overschriidinq kriioen we een boete. 

10 
Drinkwater in was en kleedruimte, toiletten . keuken, vernevelingsinstallatie, waterbak (onderdeel van de installatie voor de scheiding van hout). recyclinginstallatie, 
brandhasoels . Alleen drinkwater verbruik is echt meetbaar. 

Regenwater/terreinwater wordt gebruikt voor de sprinklerinstallatie van het buitenterrein . Dit wordt hergebruikt en hier is een bak voor van 1000m3. De hoeveelheid 
water moet schatbaar ziin o.b.v. de oemiddelde Nederlandse neerslao. 

Grondwater wordt gebruikt voor de brandleiding en sprinklerinstallatie. 

15 
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Allereerst bij de waterbak van de sortering. Daarnaast bij de hoge druk reiniging . Voor de waterbak wordt kanaalwater gebruikt. 
Er heeft ooit een milieubeoordeling plaatsgevonden door een stagiaire. Een afstudeerverslag is aanwezig van regio Noord. Hierin staan ook de milieuaspecten van 
Drachten (enerqie en waterbesoarend onderzoek). 
Gas wordt gebruikt voor verwarming . 
Elektra voor de verlichting en accu laadstations. Daarnaast voor de compressor. 

Meer aspecten staan in het milieujaarverslag regio Noord. (nog te ontvangen) 
In Drachten is een verslag gemaakt voor de provincie en daarnaast een commercieel jaarverslag. 
Het elektraverbruik is momenteel locatie gebonden en kan nog niet gesplitst warden naar een activiteit. Wei naar het Oosten of het Westen van de vestiging. 
Enerqieverbruik is ook sterk qerelateerd aan het seizoen (licht en warmte). 
Bij spoelplaatsen vindt de grootste lazing plaats. Veel komt echter van neerslag en is geen echt verbruik . 

26 
Het waterverbruik is overal redelijk veel, maar is wel in beeld 
Elektraverbruik word! niet goed bijgehouden. Water is al moeilijk, maar van elektra komen nog meer facturen . Het is er wel , maar lastig op te vragen en zou moeten 
warden biiqehouden. 

21 
Kantoren, wasplaats Velp 

25 
Eigenlijk wordt dit a Ileen verbruikt bij Recydel voor het scheiden van kunststoffen . We hebben bij Recydel een gesloten watersysteem. Een deel van het water 
verliezen we omdat het in de uitgaande stromen (plastics, raffinaat) blijft. Dit verl ies wordt aanqevuld met water uit de Maas. 
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Antwoord 

9 Corporate governance; de dingen goed doen, de juiste dingen doen. Het 
duurzaamheidverhaal is hier een onderdeel van. 
De 3 M benadering staat centraal: Mensen, Milieu en Meerwaarde. Hierbij is het 
belangrijk het niet moeilijker te maken dan dat het is. 
Rekening houden met de 3P's is belangrijk. lntrinsiek moet men gemotiveerd zijn om 
verantwoord om te gaan met resources . Keuzes moeten lange termijn bestendig zijn . 
Acteren zodanig dat dit ook voor de lange termijn het beste resultaat oplevert. (duurzame 
ontwikkeling : samenspel/gelijk optrekken van economie en ecologie) 
Op zo'n manier omgaan met resources, grondstoffen en omgeving (lucht, water, bodem) 
dat de toekomst oneindig wordt en is veiliggesteld. Ervoor zorgen dat de volgende 
generaties niet met natte voeten staan; verstandig gebruik van middelen. 
Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de maatschappij . Dit kan op vele vlakken. 
Je kan bij jezelf beginnen, dan bij het bedrijf, richting de maatschappij . Je kan een heel 
eind vooruit. 
Continu"iteit; dit betekent voldoen aan eisen, maar ook de eigen waarden en normen 
borgen. Je hebt continu te maken met het milieu. Praktisch gezien moet je voldoen aan 
milieuwetgeving en op een kwalitatief hoogwaardige manier omgaan met vergunningen 
en omgeving. Je moet dus voldoen aan wet- en regelgeving en een stuk normen en 
waarden. 
Het willen investeren in een ander (het tonen van respect en het hanteren van waarden 
en normen). De 5-sterren dienstverlening is hier een goede vastlegging van. 
Continu"iteit en geen lege huls. 
Vanuit de markt; wanneer vindt een klant ons duurzaam? Als hij het gevoel heeft dat bij 
VG alles in goede handen ligt. Dit is vertrouwen. Het heeft niets met duurzaamheid te 
maken als het in het lichtje "geitenwollen sokken" komt. Daar koop je niks voor. Als 
voertuigen op water !open en je bent 5% duurder krijg je er geen klant meer door. Je 
moet niet "het milieubedrijf' willen zijn. We mogen het wel aanraken, maar het moet niet 
een prominent USP zijn (Unique Selling Point). 
Kijken naar de lange termijn: zorgen voor gezond rendement en beheersbare groei, 
adequate zorg voor milieu en veiligheid en een mensgerichte (niet gelijkwaardig met 
softe) organisatie. 
Duurzaamheid in klantenrelatie. Het vertrouwen van de klant in VG is de enige prioriteit 
binnen Sales. Het milieu, de natuur, hoe goed de medewerkers zich voelen zijn hierbij 
van ondergeschikt belang in termen van duurzaamheid. 
Oat iets een lang bestaan heeft. Dit iets kan van alles zijn; gebouwen, mensen, de natuur 
etc. 
Een bestendige onderneming; een onderneming met voldoende rendement om nu en in 
de toekomst te bestaan; voldoende rendement om de investering in de middelen die 
nodig zijn te kunnen doen 
Beter worden op langere termijn en hierin investeren. Je moet groeien en je 
onderscheiden op lange termijn. 
Goede dingen duidelijk overdragen aan derden, zodat ze de goede dingen doen op een 
goede manier en dit blijven doen; de overdracht van kennis en een stuk normen en 
waarden zodat anderen ze overnemen en er op een zelfde wijze gebruik van maken. 
De traditionele definitie (een balans tussen people, profit en planet). Je moet op drie 
niveaus in balans zijn. 
lets voor de toekomst bewaren en houdbaar voor langere termijn. 
Solide oplossingen realiseren in de brede zin van het woord (niet de dienst alleen 
bekijken, maar ook aandacht schenken aan klanten en alle overige stakeholders. 
Potentieel gevaar voor werknemers, aandeelhouders en de integriteit moet worden 
weggenomen. Er moet aandacht geschonken worden aan alle aspecten en men moet 
laten zien dat duurzaamheid geen hype is. Op een integrale structurele manier werken is 
duurzaam werken en dit is een tijdloos begrip . 
Opereren in balans metje omgeving en de maatschappij . 
Continu"iteit; het voortbestaan van het bedrijf. Er moet een verschil zijn tussen zaken ad
hoc regelen en ze structureel te doen. De kracht van duurzaamheid zit in het omzetten in 
structuren en processen (ad-hoc activiteiten omzetten in structuur voor betere controle) 
Daarnaast is er technische duurzaamheid; technische ontwikkelingen in een gezond 
bedrijf. lemand moet 40 jaar lang hier kunnen werken zonder medische problemen te 
krijgen 
Bij duurzaamheid kijk je vanuit je omgeving. Zelf beschouw ik het al snel vanuit het 
milieu, maar het heeft ook te maken met sociale processen en het in stand houden van 
de "habitat". Dit is meer dan alleen milieu, maar ook investeren in de omgeving. 
Een beslissing die je nu neemt, waardoor resultaten vaak pas na een paar jaar zichtbaar 
zijn en dan pas tot uiting komen. Dit is vaak heel erg goed, maar pas laat zichtbaar. 
Duurzaamheid betekent voor mij, maatschappelijk verantwoord werken, voldoen aan wet
en regelgeving en aandacht aan de problematiek in de huidige maatschappij. 
Of je zuinig om gaat met grondstoffen, elektra e.d .. 
Of je als bedrijf op de lange termijn blijft bestaan. 
Duurzaamheid is te zoeken in de wegen die morgen en overmorgen nog bewandeld 
kunnen worden . Concreter zit dit o.a. in energieverbruik en het omgaan met schaarse 
middelen. 
De mensen. Dit is het meest duurzame onderdeel van het bedrijf en tevens het duurste. 
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Hoe kan je die mensen zo goed en zo lang mogelijk laten functioneren. Gezonde en fitte 
medewerkers die met plezier en betrokkenheid kunnen werken dat is het streven. 

Vraagnummer Antwoord Respondent 
10 Kwaliteit 

lnvesteringen vastgoed 
Relaties (extern: klanten en intern: medewerkers) 
Beleid (organisatorisch, financieel) 
Arbo 

5,7 
5,26 

5 
5 

5,7 
Milieu 5, 7, 19,26 
Veiligheid 5 
Energiegebied 8 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt een deel ervan uit. VG is bezig met het 9 
milieu. VG belast het milieu, maar kan ook eerder helpen. Dit begint bij onszelf (de 
mensen en de machines). Richting de maatschappij kan je denken aan het ondersteunen 
van lezen en schrijven initiatieven, het aannemen van oudere werknemers en 
gehandicapten, en zelfs huizen bouwen in Afrika. 
Eerst moet je intern kijken; medewerkers zijn belangrijk. Vervolgens komt de directe 16 
externe omgeving (sociale indicatoren/gezicht; goede doelen, de gemeenschap en het 
milieu) 
De dingen goed doen (als er een verwerkingswijze gekozen is dan dit goed doen en je 17 
niet laten betrappen op overtredingen) 
De goede dingen doen (Je moet niet de verkeerde dingen goed doen. Vooruit kijken 17 
naar ontwikkelingen is belangrijk; primair bij waste management en HRM beleid) 
Verantwoordelijkheidsgevoel (op alle fronten) van mensen. 6 
Geld verdienen aan duurzaamheid 6 
Het bestendigen en het vergroten van het vertrouwen dat de klant heeft in VG. 18 
Bedrijfseconomisch er voor zorgen dat je bedrijf over 100 jaar nog kan bestaan. 19 
Oat je het rendement blijft draaien. Je kan mooie verhalen vertellen, maar zonder 20,22 
rendement is het snel over. Je onderneming en de werkzaamheden moet je bestendig 
kunnen blijven uitvoeren. 
Imago (moet duurzaam zijn) 13 
Mensen 
De financiele marges 
Er voor zorgen dat de leefomgeving leefbaar is en blijft (maatschappelijk gezien) 
Het zou heel goed zijn als je als organisatie in energieniveaus de gevolgen van onze 
daden kan uitdrukken. Momenteel zijn beslissingen erg kostgedreven. Als voorbeeld ; 
wanneer je afval hier verbrandt kost het 100 euro aan verwerkingskosten, doe je het 
1 OOkm verderop zou het 80 euro kunnen zijn. 
Alie aspecten moeten in de breedte beschouwd worden. In de communicatieve zin mag 
hier nog wel wat gedaan worden. Geen geitenwollen sokken verhaal, maar op een 
structurele manier werken en denken. Duurzaamheid is een cultuuraspect. 
Verantwoord ondernemen in zake milieu. 
Technische ontwikkelingen 
Er moet een goede balans zijn (Tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen, de 
belasting van de locatie, het transport en op afvalgebied). Nu kijken we vooral naar de 
belasting. De impact die je kan hebben door de sturing van afvalstromen is echter veel 
groter. Nu stort of verbrandt men nog i.p.v. hergebruik o.b.v. kosten. Oat je afval 
duurzaam wilt wegzetten moet je duidelijk maken aan de klanten. 
Onderhoud van investeringen 
Vervoermanagement; de bijdrage aan de maatschappij 
Het minimaliseren van resource gebruik (energie en grondstof). Wij maken van afval 
weer grondstoffen. 
Naast de financiele kant ook zeker bij de operationele kant. Je moet je werk perfect 
blijven doen (efficient, accuraat etc.), om te zorgen dat we niet te duur worden en 
teruggevraagd worden. 
Het bedrijf moet zelf de juiste accenten leggen op de verschillende aspecten van mens 
via milieu naar dienstverlening. De vraag: "Hoe communiceer je het?" is erg belangrijk. 

Antwoord 

Ziekteverzuim 
Arbeidsongevallen/veiligheid 

Geborgenheid 
Morgen gezond weer op (veiligheid) 
Samen aan de slag: goed samenwerken (sociaal) 
HR5 (GRI indicator) beleid ten aanzien van vrijheid van organisatie van medewerkers 
(vakbond/maatschappelijke verenigingen e.d.) 
HR4 Beleid antidiscriminatie. 
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Het personeelsbestand van je bedrijf zou het bestand van de werkbare bevolking in de 
gemeenschap moeten reflecteren 
Voldoen aan wet- en regelgeving 
De status van het materiaal en de factor mens daarin. We moeten goed met het 
materieel om gaan en hier zit een stuk kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn van de 
mensen aan vast. 
Dit heeft te maken met het investeren in mensen. We moeten allemaal !anger 
doorwerken en daar moet je dan ook op focussen. 
Je moet onderscheid maken in individuen. leder mens heeft aparte belangen. Dit is 
gerelateerd aan de fase en functie waarin die mens zit. Hier moet je onderscheid in 
maken 
Veiligheid : Voertuigen moeten aan alle veiligheidsaspecten voldoen net als installaties. 
Sociaal: niet moeilijk doen over de veiligheidsaspecten; geen drie ordners vol schrijven , 
maar het begrijpelijk maken voor iedereen; geen uitgebreid veiligheidsplan opstellen, 
maar zorgen voor duidelijke pictogrammen. Houd KISS aan (Keep It Simple, Stupid). 
lntegriteit 
Transparantie 
Eerlijkheid 
Als je duurzaam wilt opereren is de relatie met de klant belangrijk, maar als je snel groeit 
moet je structuren en mensen veranderen . Je moet het vertrouwen van de klant bewaren 
met andere mensen; hoe houd je het vertrouwen van een klant als er andere personen 
komen die hij moet vertrouwen? 
De maatschappij bestaat nu, maar straks ook nog. Hier moet je goed mee om gaan. Je 
moet je opwerpen voor de kansarmen, sociaal achtergestelden of de werklozen 
De eigen mensen en de omgeving moeten veilig zijn. 
Werving en behoud van goede medewerkers. Dit is de kern van de onderneming. Dit 
betekent ook datje medewerkers die niet voldoen (niet goed functioneren door dit niet te 
kunnen of willen) moet ontslaan. Zo niet dan ben je asociaal bezig t.o.v. de rest. 
Bij veiligheid gaat het om vakmanschap. Met vakmanschap borg je al veiligheid . 
Veiligheid is met name het gebruik van je gezonde boerenverstand. 
Mensen (menselijk kapitaal) en de hiermee samenhangende persoonlijke ontwikkeling 
van de medewerkers op een hoger niveau. Strategisch gezien is dit belangrijk. 
Klantgerichtheid 
Imago, Hoe men gepercipieerd word! in de mark!. In de mark! zijn veel schandalen. Het 
imago is belangrijk en je moet in zee gaan met goede ondernemingen (goed in het 
nieuws komen, duurzame partners kiezen en goed samenwerken met verwerkers). 
Verhagen veiligheidsbewustzijn individuele medewerker 
Blijven zorgdragen voor een omgeving waarin mensen elkaar en elkaars werk 
respecteren. 
Mensen moeten gezond de deur in en uit kunnen gaan. Daarbij gaat het zowel om de 
motivatie als de fysieke gezondheid. Dit komt ook terug in het beleid; gezond en veilig 
werken, vandaag, morgen en tot je 65e zonder rug- , long- of psychische klachten ten 
gevolge van het werk 
MVO projecten zoals een strand schoon maken, zwerfafval ophalen en op scholen 
voorlichting geven. 
Respect voor de mens (zowel medewerkers als klanten als aandeelhouders) 
Wetgeving en risico analyses moeten sturen naar veiligere oplossingen die financieel 
gezien minder aantrekkelijk zijn, maar indien door iedereen ingevoerd levert dit voor 
niemand een concurrentievoordeel op. 
Mens 
Omgeving 
ARBO 
Voortbestaan bedrijf veiligstellen 
Mensen het pensioen in goede gezondheid en met veel plezier laten halen 
Het meeste contact vindt verder plaats met de vrachtwagens. De burgers en klanten zien 
deze en deze moeten representatief zijn. Duurzaamheid is niet zozeer werkgelegenheid 
of projecten sponsoren (wat ook goed is), maar dit is veel concreter. 
Proberen de bestaande mensen te laten doorgroeien en kennis in de organisatie houden. 
Een kantine waar niet alleen chauffeurs mogen komen 
Weg-werk ongevallen behoeven ook aandacht. 
Risicobeheersing 
Promotie algemeen 
Tevreden medewerkers 
Op het sociale vlak gaat het om respect; zowel top-down als bottom-up. 

Dingen goed doen, de goede dingen doen. Als je goed manage! kan je ook een cent 
verdienen. 
Gezonde mensen, een veilige omgeving en optimale omstandigheden om je werk in te 
doen. 
De strategie moet gericht zijn op de lange termijn. 
Continu'iteit; continu'iteit moet boven quick wins gesteld warden. Total stakeholder value 
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is belangrijker dan shareholder value. 

lnvesteren (duurzaam) 

Winst (leefbaarheid en rentabiliteit) 
Grondstoffen en energie 

Duurzaamheid gaat volgens mij niet altijd samen met het economische vlak. Oudere 
werknemers zorgen over het algemeen voor een goede steer, maar om dit meteen te 
kunnen linken aan de economie is niet meteen mogelijk. De praktijk is sowieso moeilijk te 
linken met wat je wil; soms wil je iets, maar moet het niet. 
Het volume dat je draait (in tonnen of in omzet) 

Het behouden van werkgelegenheid 
Dit is een beetje een krikkel onderwerp en niet 1,2,3 te benoemen. lk denk niet dat een 
USP/ een duurzaamheidlabel ons automatisch extra handel gaat brengen. Het is geen 
primair USP, naar de voorkant toe is het meer een vanzelfsprekendheid. Een verkoper 
zal niet zeggen datje een duurzame organisatie bent; dit moetje gewoon zijn. 
Zuinig omgaan met middelen (financieel bekeken; als je 120 vrachtwagens hebt kan jeer 
voor kiezen om ze allemaal een minuut !anger te laten rijden of een nieuwe aan te 
schaffen) 
Groei in omzet en EBIT. Dit is de enige doelstelling; Niet de omzet laten groeien ten 
koste van de EBIT zoals we nu bezig zijn. 
Het leveren van toegevoegde waarde (in economische zin). Dit is je bestaansrecht. 

Kostenbeheersing. Dit moet de basis zijn voor een goede concurrentiepositie waarmee 
verkoop tarieven kan neerleggen met een gezonde rentenering . Dit is een rentenering 
waarmee je je onderneming kan bestendigen en geen woekerwinst. 
Zorg dat je concurrerend blijft. 

Financiele onafhankelijkheid . VG is een identiteit in de markt. Het is belangrijk om 
onafhankelijk te blijven en bij overnames moet je in zee gaan met partners die dicht bij 
VG staan. 
Het behoud van marges. (anders ben je niet duurzaam) 

De continu"iteit van het bedrijf borgen wat gelijk is aan voldoende winst maken. Hiermee 
borg je het investeren in milieutechnologie en "state-of-the-art" technologie. 
Het ontwikkelen van oplossingsgericht naar resultaatgericht. 

Leveren beste kwaliteit 
Modal shift 

Wijze waarop afval verwerkt wordt en energie toepassing . 

Op zoek gaan naar meer solide partijen (leveranciers, partners, medewerkers) en niet 
voor de quick wins gaan. Op deze manier bouw je een strategische positie op en ben je 
minder kwetsbaar. Hier moet veel belang aan gehecht warden. 
lntegriteit 
Continu"iteit 

Als je hele mooie plannen hebt zonder concurrerend te zijn val je al snel de markt uit. 

Waar afval naar afzetten (duurzame keuzes kunnen geld kosten) 

Waar investeer je in naast je primaire proces (zoals Lezen en Schrijven) 

Mensen moeten betaalbaar blijven en er moeten goede regelingen met vakbonden 
worden getroffen. Er moet een tegemoetkoming zijn voor de werkende mensen. 
Het verkeer op de wegen; het kost veel geld om mensen zittend in een wagen te betalen . 
Mensen maken snel veel kms door de dag heen en dit kost veel tijd en geld . 
Samenwerking met derden 

Beoordeling duurzaamheid leveranciers 

Operationeel gezien gaat het om de uitvoering van de diensten. 

Commercieel gezien kunnen we iets best verkopen, maar als in de praktijk blijkt dat we 
iets anders verkopen dan wat we waarmaken kunnen we het verder wel schudden. 

Het minimum moet comply with zijn, maar je kan zelfs extra doen door innovatieve 
toepassingen. 
Een brongerichte aanpak 

De beste oplossing te bieden die hoog op de ladder van Lansink staan. 
Je dient rekening te houden met de vloot (alternatieve brandstoffen en verjonging) om op 
zoek te gaan naar de laagste emissie. Hierbij moet je ook alternatieve brandstoffen 
durven testen . 
Voorzieningen (ter voorkoming verontreiniging ; vloeren, pijpen) 
Energieverbruik 
Hoeveelheid afval 

Waterverbruik 

Afgelegde kms 
Dieselverbruik 

Emissies naar lucht 

Volledig correct bezig zijn 

Vervuiling op en door de locatie is het belangrijkst 

8,6, 19,22,25 
5 

8 
9 

7 

16 
17 

6 

18,22 

3, 9, 17,19 

5,7,17,10,21 

19 

20 

20 

13 

13 

14 

14 
22 
10 

10 

12 

23 
23 

11 
15 

15 

26 

26 

21 

21 

24 
24 

3 

5 
5,17 

5 

5,8 

5 

8,21 

9 
7 

_______ we hebben heel veel kennis op milieu gebied en zijn verplicht dit verder uit te bouwen en 16 
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hierin te investeren. Met deze kennis kan je weer anderen helpen (oak over de grens). 
Niet doorschieten; uiteindelijk moet het allemaal betaald warden door de klant. 
Milieubelasting beperken en reduceren 
VG loop! in zijn algemeenheid (in vergelijking met collega's in de mark!) mijlenver voorop. 
De conclusie is dat we heel goed bezig zijn en het maakt deel uit van de lijn die weggezet 
word!. Het behoeft geen speciale aandacht en maakt deel uit van VG en zorgt mede dat 
wij duurzaam bezig zijn . 
Een schone wereld achterlaten voor de komende generaties. 
Voldoen aan wet- en regelgeving 

lntegriteit in het samenwerken met verwerkers en in het naleven van vergunningen. 
Het opstellen van een milieu charter met klanten. 
Het mee invullen van het milieubeleid van het land 
Voldoende kennis vergaren en exploiteren van technologie die bedrijfseconomisch 
inzetbaar is om afvalstromen op te wekken tot waardevollere reststromen. 
Op micro niveau is goed huisvaderschap van belang; het voorkomen van milieu
incidenten. 
De kernactiviteit van het bedrijf staat midden in de milieusector .Primair gaat de aandacht 
naar het voldoen aan de wet; dit is niet altijd normaal of vanzelfsprekend . 
Nieuwe verwerkingsinitiatieven 

Simpelweg geen geknoei laten plaatsvinden. 
Je omgeving 
De toekomst en gevolgen voor je omgeving. Je dient rekening te houden met 
brandstoffen/energie, afvalstoffen en vervuiling. 
VG is nag nooit om een milieuvraagstuk in het nieuws geweest. Je mag best concurreren 
en op het randje lopen, maar je mag je niet verlagen tot iets wat echt niet kan. 
De eigen verantwoordelijkheid in het emissie verhaal. Nu is het nag erg reactief en kost 
het geld om iets te gaan meten. Alternatieve brandstoffen (pro-actief en innovatief daar 
mee bezig zijn). Het toepassen in de eigen wagens; duurdere brandstof is geen 
argument. 
Het gebruik van het juiste water op de juiste plaats. 
Beier beheer van bodembeschermende voorzieningen 
Verwerker database 
Milieuzorg 
Voorop lopen in recyclingprestaties 
Hier spreken we ans zelf vaak tegen. We hebben eigenlijk baa! bij de grootste 
smeerlappen en zijn wel weer uit op het schoonste plein . 

Antwoord 

Arbeidsongevallen/veiligheid 

Ziekteverzuim 
Arbeidsvoorwaarden/CAO 
Minderheidsgroepen le werk stellen en deze positief integreren. 
lnvesteren in medewerkers op het gebied van kennis 
Operationele bedrijf: veiligheid van installaties en voertuigen 
Op sociaal vlak hoop en denk ik dat duurzaamheid begrijpelijk en communiceerbaar 
gemaakt word!. Maak het tastbaar en zichtbaar. 
lntegriteit 
De mens staat centraal. 
De tevredenheid van klanten en medewerkers word! oak nagestreefd; dit is een 
belangrijk vlak. 
Proberen de sociale omgeving voor de eigen mensen te zijn. 
Een strikt veiligheidsbeleid voeren voor de eigen mensen en diegenen die met ans werk 
en de omgeving in aanraking komen. Hiervoor zijn er zaken als de risico inventarisatie, 
VCA**. We investeren fors in voorzieningen als kleding en andere zaken. 
VG zoekt oplossingen in procedures en niet in uitvoerende maatregelen. Je moet juist 
appelleren aan het vakmanschap. 
Het leiderschapsprogramma; het borgen van leiderschap in de onderneming. 
Persoonlijke ontwikkeling (zeker bij een top 100 van het management) 
Imago en de verbintenis met een lndaver en andere partners 
De groep is gefragmenteerd en soms opportunistisch bezig met twee 
aandachtsgebieden. lk ben niet gerust over de barging van veiligheid binnen het bedrijf. 
Mensen moeten gezond de deur in en uit kunnen gaan. Daarbij gaat het zowel om de 
motivatie als de fysieke gezondheid. Dit komt oak terug in het beleid ; gezond en veilig 
werken, vandaag, morgen en tot je 65e zonder rug- . long- of psychische klachten ten 
gevolge van het werk 
Personeel is heel belangrijk bij VG. 
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Lezen en schrijven 

Opleidingen (enkel van de groep) op frequente basis. 
lnburgeren veiligheidscultuur naar medewerkers. 
Steunen maatschappelijke projecten 

Omzet 
Resultaat/winst *20; door tariefverhoging i.p.v. kostenreductie 

Shareholder value 
Duurzaamheid een extra impuls geven door groei (commercieel gewin) 
Omzetgroei 
Clear 
lnnovaties en samenwerkingsverbanden met leveranciers en klanten 
De financiele onafhankelijkheid kijkend naar overnames. (VG wil overnemen, maar wil 
financieel onafhankelijk blijven. 
Kostenbeheersing en operationele efficiency verbetering. Althans dit zou moeten; he! is 
nog niet overal he! geval. 
Leveren beste kwaliteit 
VG hanteert een kostenbudgetstructuur. ledereen krijgt een budget waarin omschreven 
staat water gedaan moet warden in cijfers. Verantwoordelijkheden warden zo verdeeld . 
Zorgen voor een financieel gezonde positie en niet doorslaan in het verliezen van een 
financieel economisch perspectief. Verder moet je kijken waar je staat en gelijkmatig alles 
optrekken als het hetzelfde is. Als veiligheid echt een probleem zou zijn moet hier eerst 
extra aandacht aan geschonken warden. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 
Een stukje uitstraling 
Analfabetisme 
Brandpreventie (eigen beveiliging) 
In middelen is veel geld gestoken. Dit is goed, maar men zal niet snel een try-out doen 
met afvalstoffen. Dit is financieel gezien risicovol. 
Zoveel mogelijk klanten. 
Zoveel mogelijk afval. 
Brandstofbesparing 

Milieu-incidenten monitoren/registreren 
Voldoen aan wet- en regelgeving 
Kosten 
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5 
Heel conform werken (conform wetgeving, werkplannen, normen en waarden) 9, 11 
Zuinig rijden 7, 17,23 
De voorsprong die er is behouden en meer invloed uitoefenen in de voortrajecten; de 16 
creatie van wet- en regelgeving. 
Energieverbruik 17 
Ladder van Lansink 17, 19 
We zijn niet bezig met het uitvinden van nieuwe oplossingen (milieutechnisch gezien 18 
(Verbranden en storten is niet goed. Recycleren en composteren zijn we mee bezig , 
maar niet technisch gezien)). 
De doelstelling van VG is de markt beter te laten sorteren aan de bron. Daarmee kunnen 18 
we verderop meer recycleren. 
Eigen emissies zo laag mogelijk houden 19 
Milieuscreening van partijen waarmee we samenwerken 19 
lntegere partners 13 
Milieu vergunningen zijn erg belangrijk 13 
Modal shift 10 
Er is momenteel een spanningsveld tussen he! economie en milieuaspect. Een vracht 
afval een eind verderop in het buitenland verwerken brengt 20 euro extra vrachtkosten 
met zich mee maar ook de nodige mil ieuvervuiling . Als er door verwerking in het 
buitenland 25 euro bespaard kan warden zal er nu nog vaak voor het buitenland gekozen 
warden. De economische aspecten winnen het van het milieu. Dit is lastig, omdat 
iedereen het doet; je moet ook mee. De discussie is momenteel niet optimaal. Als een 
bedrijf zich te veel op het mil ieu richt loopt men de kans op een slechte economische 
positie. Dit is verre van optimaal. 
lntegere verwerking. Verwerkers die zich aan vergunningen houden en normen en 
waarden. Je moet controleren of dit zo is. 
Bod em 
Externe veiligheid 
Aanleg van nieuwe tankpunten 
Transportpreventie keten 
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Vraagnummer Antwoord Respondent 

13 Aansluiten bij bestaande initiatieven: Duurzaamheidprojecten, Bestaande meetgegevens 5 

Minderheidsgroepen; heel even is er aandacht geweest voor het lezen en schrijven, maar 
er zijn maar heel weinig allochtonen bij VG werkzaam. Dit geldt ook voor fysisch en 
mentaal gehandicapten en oudere werknemers. 
Uiteindelijk staat veel materiaal bij anderen (zo'n 75% van het afval staat nog bij klanten). 
Als iemand rotzooi in de spullen van VG goo it kan je zelf wel je best doen, maar wordt 
het elders door iemand anders verpest. 
Meer lobbyen 
Accepteren dat medewerkers individuele belangen hebben; meer maatwerk in de 
arbeidsvoorwaarden. 
Rust en vertrouwen in de eigen organisatie; blik naar buiten (klanten) en de toekomst in 
plaats van te veel en te lang intern gericht (organisatie, systemen) en het verleden 
Er is een hele mooie link van ons werk met de natuur. lk ben wel enigszins 
bevooroordeeld omdat ik eerst bijna tegen de Veluwe aan zat. We werkten toen veel 
samen met natuurmonumenten. "Het houd Nederland schoon fenomeen". Dit zou nag 
breder ingezet mogen warden. 
Schone energiebronnen moeten bekeken warden voor de productiemiddelen. 

Appelleer aan het vakmanschap 

Ontwikkeling van mensen op een lager niveau. Naast de top 100 mag er best 
ge"investeerd warden . 
VG moet meer uitpakken met haar klanten en overeenkomsten meer in de verf zetten. 

Het bewaken van de marges 

Veiligheid 
Kostenbeheersing 

Scoren van een goede omzet 

De rol van de overheid, lobbyen 

Het is fantastisch als energiebelasting duidelijk wordt. 
In de ontwikkeling van vei ligere methodes voor klant en medewerker. 

Scheidingsgedrag bij klanten 
lnnovaties in recycling 

VG kan zich nog veel beter profileren op vakmanschapgebied (kennis en knowhow). 

Meer richting de bewustzijn kant. Gedrag is wel de boodschap in het 5-sterren beleid , 
maar gedrag concreet maken is erg lastig. Er zijn erg veel technische mensen binnen 
VG. Vanuit een veiligheidsstandpunt moet alles heel goed beargumenteerd zijn wil je 
mogen investeren. Tenzij er een ongeval gebeurt want dan is preventie weer mogelijk. 
Lokale aandacht; het laten zien in de regio 

Communicatie klant 
Criteria m.b.t. producten 

Weigeren klanten o.b.v. beleid, normen, waarden 

lnterne communicatie over duurzaamheid en het beleid. Het is niet duidelijk waar weals 
VG aandacht aan besteden. 

Antwoord 

Van de minderheidsgroepen zou informatie moeten warden bijgehouden. 

Ongevallen (aantal, ernst, frequentie) *20 Qua veiligheid zou ik alleen de incidenten, 
calamiteiten en ongevallen willen weten . Een enkel verzwikken vind ik een ongeluk en 
voor de ongevallenregistratie niet relevant. Bij de ongevallen registratie vraag ik me altijd 
af wat de ongevallen zijn . Je moet ongevallen, incidenten en calamiteiten onderscheiden. 
De oorzaak is belangrijk, daar kun je op anticiperen . 
Klachten van klanten (imago) als personeel zich misdraagt. Klachten van buitenstaanders 
over datzelfde personeel. 
Bijna ongevallen 

Opleidingsuren 
Duur dienstverband 
Verzuim 

Re"integratie 
Participatie WAO-ers 

Medewerkertevredenheid (MTO) 

Klanttevredenheid (KTO) 

Verloop 
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Schad es 18, 1,26 

Sociaal zou ik alleen willen weten hoeveel mensen vrijwillig de organisatie verlaten en 20 
waarom. 
In de P+L (profit en loss rekening) is het ontwikkelingsplan van de werknemers terug te 13 
vinden naast de winst en verlies. 
Samenhang ongevallen met schades , verkeersovertredingen, klachten. Dit zou op een 14 
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individuele basis besproken moeten warden met de individuele medewerker. 
Uitgereikte rode en gele kaarten 
Verbeteringen werkplek 
Aantal sociale activiteiten personeel 
Checklist wettelijke verplichtingen 
RI E's 

Vrijwillig uitgevoerde periodieke keuringen 
Aantal BHV mensen 
Aantal Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
Aantal beoordelingsgesprekken 
Aantal uitgestuurde nieuwsbrieven 
Aantal uitgevoerde veiligheidsaudits en aantal opgeloste punten met plan van aanpak 
Aantal calamiteitenoefeningen 
Aantal processen verbaal 
Leeftijdsopbouw 
De P van People staat voor alle stakeholders en werknemers is hier slechts een segment 
van. Risicovol maar goed betaald werk is niet duurzaam. Het komt misschien in de buurt, 
maar is geen synoniem. Er is hier wel een slag te maken in de methodieken die het beter 
benaderen. 
Dagen zonder ongeval 
lnvesteringen in veiligheid en brandpreventie 
Hoeveel mensen gezond de 65 halen 
Werkplekinspecties (orde en netheid) en de constateringen (zoveel goed, zoveel 
verbeteringen, zoveel actiepunten) 
Toolboxmeetings 

Verbranden is duurder dan storten en kost dus geld omdat VG zoveel mogelijk wil 
verbranden. De 10 euro per ton die dit extra kost zou je als een investering kunnen zien . 
Ook geld dat uitgegeven wordt aan het schoonmaken en houden van vestigingen zou 
hieronder vallen. Tevens de kosten die komen kijken bij het in stand houden van een 
QSE organisatie is een investering die zijn geld wel degelijk waard is. 
Profit en Loss per vestiging/rendement 
Bezettingsgraad 
Sponsoring goede doelen 
Aantal handlingen 

7,6,20, 13, 12 
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Waste management; het zoeken naar alternatieven en een bewijsbare evolutie naar 17 
betere technieken; gegevens zijn niet zo beschikbaar 
Het innovatieve vermogen van de organisatie. Dit zou je kunnen bepalen door de nieuwe 17 
omzet uit innovatie of een beter rendement te bepalen. 
Omzet 6,26 
Omzetgroei 6 
lnvesteringen 19,21 ,25 
De spelers in de markt warden geaudit 13 
Er zijn audits vanuit ISO 13 
Omzet/ton afval of per klant/per soort afval (hout, folie, metaal)/per verkoper is voorradig. 
Je zou iets moeten baseren op de waarde die je toevoegt als VG door stromen te 
bewerken. Het kost bijvoorbeeld 100 om een stroom te verbranden zonder inbreng van 
VG, daarna nog maar 80. Dit is een bijdrage aan duurzaamheid, zeker als je nog stromen 
uit de stroom kan recyclen of hergebruiken. De stromenwaarde moet toenemen. 
Kosten metingen (warden nu niet bijgehouden) 
Hoeveel klanten zich met duurzaamheid bezig houden. Welke omzet van deze klanten 
komt en of deze groeiende is of niet. 
Uitgaven aan duurzaamheidzaken en budgetontwikkeling 
Kosten en opbrengsten ISO 
Afgelegde kms/uur 
Het aantal ledigingen per uur 
Onderhoudskosten 
Routedichtheid 
Wijze van verbranden en recyclen 
Scheidingsgedrag en de vullingsgraad wordt soms bij contracten bijgehouden. Met een 
systeem als EcoSmart is dit te bepalen; hoeveel er daadwerkelijk gescheiden wordt t.o.v. 
een beginsituatie in een bepaald gebouw. Bij IAB contracten is preventie belangrijk. We 
weten soms zelfs hoeveel afval we per werkplek besparen. 
Kosten verwerking 
Welk gedeelte van het afval uiteindelijk gerecycled of verbrand wordt. 
Hebben we altijd de beste leveranciers en verwerkers? 
Aantal nieuwe klanten per jaar 
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Klanttevredenheid onderzoek 26 

M In Clear staat al een heleboel informatie zoals het brandstofverbruik 5 
De weegbrug voor het afval houdt de tonnages bij . Verder is per vestiging het afvalwater 9 
en water- en energieverbruik beschikbaar. 
We doen nag niets met duurzame energie 9 

Energieverbruik 7,19,14,10,15,26 

Waterverbruik 7,19,10,15,26 

Pijlputten (grondmonsters zijn vanuit de vergunning verplicht) 7 

Dieselverbruik 17, 19, 13, 14, 10,2 
3,11 ,15,21 

Milieu-incidenten met schade 6,14 

Preventieve maatregelen/investeringen 6 

Aantal geconstateerde overtredingen door de wetgever. 20 

Vergunningen 13,23,15 

Audit rapporten 13,22 

Bijna-incidenten 14 

Geluid 22 

Stof 22 

Afvalproductie 22 

Afvalwater 22 . 
Modal shift 22 

Hier kan gekeken warden naar wat men doet om het te meten. 12 

Audits van verwerkers 23 

Je moet veel meer de keuzes aantoonbaar maken tussen storten en verwerken. Er wordt 15 
al veel bijgehouden en dit zou kunnen vanuit de massabalans. 
Groene stroom 15 

Emissies 15,21 

lngangscontroles afval; we sturen de klant op wat fout is; hoe sturen we de klant dat hij 15 
het beter gaat doen. Hoe meet je dit? 
Schades 15 

Klachten 15 

Prestaties milieuzorg 21 

Massabalansen 25 

Heel specifiek voor een garage bijvoorbeeld het olieverbruik en het optimaliseren 24 
daarvan (door het bijvoorbeeld langer in de wagens te laten zitten). 
We hebben ooit een stofmeting laten doen met een duidelijk resultaat. Het probleem is 22 
dat de wetgever de norm niet weet en dan vervolgens maar de strengste pakt; uiteraard 
zit jeer dan boven. Sommige werknemers komen in contact met stof en biologische 
agentia, maar stofvrij maken is nagenoeg onmogelijk. Wat eventueel zou kunnen is 
zorgen voor een onderdruk, maar dit is onredelijk duur. 
Met stoffilters en stofhelmen willen mensen niet lopen. Daarnaast kosten deze oak nag 22 
eens €800,- per stuk en je hebt er zo'n 30 nodig wat een behoorlijke kostenpost met zich 
meebrengt. Zeker als je de filters oak nag eens regelmatig moet vervangen. Als je gaat 
kijken of er al eens iemand ziek is geworden blijkt niemand klachten te hebben; mensen 
krijgen wel gewrichtsklachten, maar geen longklachten. Een cijfertje alleen zegt dus niet 
genoeg. Arbeidswelzijn en kosten moet je oak meenemen. Toch zijn we de helm en nu 
aan het testen. 

Vraagnummer Antwoord Respondent 
15 De eigen medewerkers. (hoe VG er binnen 5 jaar uit ziet qua marktpositie, 5,9,6, 18, 19, 13, 10 

structuur/organisatie.) ,25,24 
De NAM is bijzonder ge·interesseerd. Met name in het beleid t.a .v. veiligheid . VG leert 7,16,14,10 
direct van de NAM. 
De klant *14 Grote klanten. Zij willen weten hoe goed huisvaderschap geborgd en 16,6, 19, 13, 14,22, 
ingericht is. *23 Ze zijn steeds meer ge"interesseerd in veiligheidsprestaties en 12,23, 15,26,21 ,2 
benchmarking van markten; hoeveel afval produceren ziekenhuizen onderling 4 
bijvoorbeeld . *26 Certificering 
Shell 16,14,10 

Overheid 16,17,19,14,15,2 
1 

Burgers 16 

Leveranciers 19,22 

Sociale omgeving (buren, omwonenden) 19 

Regionale MTs (rendement) 20 

De investeerders en aandeelhouders (zij die een financieel belang in het bedrijf hebben 13,25 
met Leo van Gansewinkel voorop, verder ING en de top 40) 
lk zelf: hoe lang we nag als familiaal bedrijf zullen kunnen blijven doorgaan 18 

De Raad van Bestuur 11,21 
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De regio zelf 

Concurrenten 

Raad van commissarissen 

Vraagnummer Antwoord 
16 lnzichtelijk maken water al wordt gedaan 

Eenvoudig worden en al gebruik maken van hetgeen er al is 

Het te werk stellen van minderheden. 
De kunst zit in duurzaamheid zo in de organisatie neer te leggen dat het voor iedereen 
duidelijk is wat men bedoelt en wat je wilt uitdragen. Een zelfde probleem zat eerst in het 
5-sterren beleid ; hoe breng je vakmanschap over de biihne en hoe leg je het uit (gedrag 
als oplettendheid , goed met het materieel om gaan). Als 3500 mensen weten waarover 
het gaat dan lukt het, anders niet. Je moet iedereen het zelf laten uitdragen. 
Aanspreken op gedrag is belangrijk. Dit moet iedereen elkaar laten doen. Het is 
belangrijk kritiek en compl imenten aan je collega's te geven en ze zelf te ontvangen. Als 
je te veel gaat doen loop je het risico dat mensen door de bomen het bos niet meer zien 
en vervolgens er niets meer aan doen. 
Meer gebruik maken van biodiesel. 

Een auto gaat 12 jaar mee en hoe ouder, hoe slechter de prestaties (qua onderhoud en 
brandstofverbruik). De investering moet je beoordelen op duurzaamheidvlak over de 
totale levensduur. 
We maken ook allemaal heel veel kms bij VG. De vraag is of dit wel noodzakelijk is; heel 
veel zaken kunnen ook via de telefoon of video conferencing geregeld worden . 
In eerste instantie door de aandachtsgebieden te definieren. De focus is belangrijk. We 
moeten gebieden kiezen. 
Voorkomen wegenbouw syndroom (10 kijken en 3 werken) Natuurlijk zit bij VG ook veel 
werk in de voorbereiding. 
Organisatie: de medewerkers; niet zozeer de tevredenheid , maar de onderlinge 
samenwerking kan nog heel veel verbeteren. 
Wat nog beter zou kunnen is het doorschakelen van afval in energiebronnen. 

Dikke boekwerken terugbrengen naar 1 A4; een duidelijke beleidsverklaring. 
Duurzaamheid moet continu zijn met voldoende rendement en houdt het daarbij . 
VG is al vrij duurzaam, maar zou meer de focus moeten leggen op de financiele marges. 
Het is geen flinke slag, maar kan wel beter. In de KPl's komen de marges wel terug , 
maar niet per groep. Hierdoor is sturing moeilijk naar goede klanten/slechte klanten. Nu is 
het nog een buikgevoel en niet concreet. 
Verhagen individuele veiligheidsinstelling en vakmanschap werknemers. Dit 
vakmanschap raakt milieu en veiligheid heel nauw; een betere geborgenheid . 
Het verrninderen van de afvalstroom (KSP glas) 

Bedrijven die nog niet gecertificeerd zijn ISO certificeren. 

OHSAS 18000 implementeren. VCA is denk ik minder van toepassing , maar de 
definitieve keuze voor een veiligheidssysteem is nog niet gemaakt. Momenteel hebben 
we nog ons eigen beleid en audit systeem. 
Door inzichtelijk te maken wat voor effect VG heeft op het milieu door haar activiteiten. 
Dit moet heel breed zijn . De wijze van inzameling en verplaatsing (auto, boot, trein) . De 
wijze van verwerken; scheiden , verbranden etc .. Je moet je bewust zijn van het effect als 
je 1 OOkm verderop afval wegbrengt; hoeveel liter brandstof er extra verbrand wordt. Door 
100km verderop iets weg te zetten kan er 50 i.p.v. 5 liter verbruikt worden. 
Duurzaamheid nadrukkelijk communiceren : Groeimogelijkheden moeten vertaald worden 
in begrijpbare puzzelstukjes. Ze moeten toegeschreven zijn op de doelgroep en de 
manier van werken. Duurzaamheid mag niet abstract zijn, maar moet met naam en 
toenaam genoemd worden. 
lnnovaties in recycling, verwerking 

Data om te benchmarken (extern ; klanten en branches vergelijken) 

VG kan zich verbeteren op de mark! voor C klanten door effectiever de kennis en kunde 
die in huis is (op veiligheid , milieu, afvalmanagement gebied) breder in te zetten ook bij 
de C klanten en niet alleen bij de a klanten . Bovendien zou er de mogelijkheid moeten 
worden geboden aan alle klanten om via een interactieve website de diensten te kunnen 
aanvragen. 
Alie knowhow van VG moet worden ingezet om juist de C klanten te ondersteunen. 
Hiermee kan het verschil gemaakt worden t.o.v. de kleine inzamelaars die als kostprijs 
vaak goedkoper kunnen opereren omdat zij minder overheadkosten hebben, maar ook 
niet kunnen inzetten. 
Afvalverwerking ; hoe duurzaam zijn de verwerkers en hoe maken we de keuze hierin. 

Naar buiten treden naar de stakeholders , relatiebeheer stakeholders 

Refurbishment; iets een tweede leven geven 
We moeten meer aangeven dat we door recyclen grondstoffen van de toekomst creeren 
die zonder delfstoffen aan te tasten gewonnen worden . Dit hoor je te weinig momenteel. 

Vraagnummer Antwoord 
17 VG meet zuinig rijden en stuurt hierop. 

Respondent 

Respondent 
5,19,20,14,11 
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Vergelijken in de zin van verwerking op de Ladder van Lansink, is moeilijk, maar je kan 
wel veel inzichtelijk maken. De vraag is of verbranden of in spaanplaat verwerken 
duurzamer is. 
Het aantal ongevallen beperken. 

Een andere doelstelling is O non-compliances. (boetes, overtredingen moeten O zijn) 

Het aantal incidenten is ook een doelstelling. 

Op milieuvlak kijkt men naar de audits; hoeveel punten er na bepaalde tijd nog open 
staan. 0 
Het volgen van de Ladder van Lansink is een doelstelling. 

Ziekteverzuim 
Medewerkertevredenheid 

Jaarlijks word! een opleidingsplan opgesteld en word! er geYnvesteerd in de kennis van 
de medewerkers . Dit is zeer zeker duurzaam. 
De stijl van leidinggeven meer mensgericht maken is een andere doelstelling die zorgt 
voor een ander soort werknemers. 
Verlengen dienstverband 

Minder verloop 

Schad es 
Vergroten EBIT en omzet. 

Rendement/marges 
ISO certificering van een regio 

VCA certificering 

Vergunningen 
Persoonlijke ontwikkeling 

Klanttevredenheid 

Bezettingsgraden 

Modal shift; meer vervoer over water 
De verwerkeraudits; we controleren of ze aan de normen voldoen. Dit gebeurt volgens 
een schema. Volgens mij is een keer per jaar wel het streven. 
Het nakomen van afspraken 
Bezettingsgraden mensen 

Overtredingen 

Scheidingsrendement 

Afwijkingen inspectierondes 
Recycling percentages 

5 

8, 7, 19,20, 15,25 

8 
8 
9 

9 
7, 19, 13, 11, 15 

7,13 

16 

16 ' 20 
6, 20,11 

16 

16 

18 
20,13 

13 

13 

13 
13 

13 

14 
10 
23 

11 
11 
15 

15 
15 
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Vraagnummer Antwoord Respondent 
18 De doelstellingen worden aangebracht door de betrokken afdeling en worden vervolgens 8 

bekeken door de directie. De directie kan ook soms doelstellingen initieren. 
Je start vanuit een basisidee en daar moet een target bij die uit de losse pols komt. 9 
Met het MT is het budget geformuleerd (rond september 2005 voor 2006) dit is gegaan 7 
o.b.v. ervaring van het afgelopen jaar en hierop extrapoleren . De hoofddoelstelling is 
geformuleerd in een vijftal sessies met alle hoofden. Het is belangrijk de tweede laag te 
laten meedenken anders gebeurt er niets. De bedoeling is dat iedereen alles kent en 
weet waarom. We hebben vijf dagen gedacht over hoe we het businessplan handen en 
voeten konden geven. 
De doelstellingen zijn tot stand gekomen na een aantal sessies op de hei en opgenomen 16 
in het actieplan 2006 Noord Nederland. (MEER; mensgericht, enthousiast, eigen 
verantwoordelijkheid, resultaatgericht). De MT-leden, afdelingshoofden en de OR waren 
betrokken. De OR heeft het beleid alleen getoetst en is niet betrokken bij de ontwikkeling; 
dit om te voorkomen dat ze eigenaar werd van datgene dat ze moest toetsen . 
Met de blik naar de markt; vanuit de markt georienteerd. De stakeholders en ik zelf waren 17 
betrokken. De stakeholders zijn sales en het hoofd directie. 
Budgetbesprekingen binnen de regio en verder met leden van het MT. 18 
Deze zijn geformuleerd o.b.v. voortschrijdend inzicht en ervaringscijfers in overleg met de 19 
verschillende functionele afdelingen van de groep. 
Met het regionaal MT die het businessplan en jaarplan opstellen. Operationele 20 
doelstellingen worden samen met het hoofd materiaal en service, de hoofden 
bedrijfsbureau en planners opgesteld . Deze doelstellingen komen bij elkaar in het 
jaarplan. 
Ze zijn gegroeid door de jaren heen. Op de BSC staan zo bijvoorbeeld 13 
arbeidsongevallen. Als men er iets mee kan word! het wel opgenomen. Het leeft op die 
manier altijd . Nu is er de doelstelling van de bewaking van de marges bij de klanten. De 
doelstellingen komen uit overleg . Als een chauffeur iets ziet word! het wel besproken. 
In samenspraak met de regio's , de raad van bestuur en eigen inzichten/de expertise die 14 
er is. 
Overleg met de directie, het management, de raad van commissarissen. Het strategisch 
beleid wordt om de 2-3 jaar geijkt en aangepast. Het business plan wordt ieder jaar 
hierop geent. 
Het managementteam heeft hier een groot aandeel in. Natuurlijk heeft het team te maken 
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met wat door de gehele organisatie heen als doel gesteld word!. Eindhoven ondersteunt 
en gezamenlijk komt er een uiting. In aanbestedingen en het bijbehorende bestek zitten 
eisen aan de organisatie en dit resulteert in de budgetten. Zo zijn er eisen aan de 
klachtenlijn en moeten normen meetbaar worden gemaakt zodat VG zich aan de 
afspraken kan houden. 
Door dat we gekeken hebben wat beter gedaan kon worden op de verschillende facetten . 
Met "we" zijnde de marketing afdeling gevolgd door de sales club. Het is een continu 
proces; wat kan ik doen om het afval van de klant beter te scheiden? Het is niet een 
exercitie die bijvoorbeeld iedere oktober word! uitgevoerd. Het is een continu integraal 
onderdeel van de bedrijfsvoering. 
KAM, operatie, product management waren betrokken. 
De normen zijn gebaseerd op de realisaties van 2004. In overleg met de gemeente zijn 
de echte normgetallen afgesproken. leder jaar zal di! proces opnieuw doorlopen worden. 
In het MT; er is een business plan opgesteld waar ook de cultuur in terug komt. 
Via het KAM-team (hier zit ook een locatiemanager in)en overleg met de directie. 
De doelstellingen staan in de functieomschrijving en bestaan uit het zoeken van bedrijven 
die passen bij VG en kunnen bijdragen aan de groei en bloei. 

12 

23 
11 

15 
25 
24 

Vraagnummer Antwoord Respondent 
21 De opleiding van de werknemers komt te weinig naar voren en is er gewoonweg geen 9 

echt minderhedenbeleid. Verder mag VG als duurzaam of MVO bedrijf meer in de verf 
worden gezet. 
Dit is moeilijk. Je schrijft het speciaal voor een groep mensen en een deel ligt al vast door 7 
wetgeving. Het verslag sluit wel goed aan bij wie we zijn. Het is heel herkenbaar. Wat 
nog zou kunnen is het toevoegen van een leeswijzer voor de werknemers; waarom iets 
er in staat en voor wie het interessant is. Dan maak je het breder. 
Het huidige rapport is erg centraal opgesteld ; een andere insteek zou zijn om het eens 16 
vanuit de regio's op te stellen. Verder ziet het er goed uit. 
Een eenvoudigere versie; dunner, een hand-out. Deze zou dan naast het bestaande 17 
jaarverslag uitgebracht moeten word en (verder is het jaarverslag goed). 
Minder, maar betere informatie (minder algemene verhalen, meer facts) 6 
Een beetje dunner 6, 15 
Meer mensen in actie in beeld. 6 
Het is goed zoals het is. De combinatie van beleid , missie, visie met de ontwikkelingen 18 
van het bedrijf gecombineerd met het cijfermatige uaarrekening en zicht op de 
organisatie) in een merkvisie kleed met een focus op de mens, is uitstekend zoals het is. 
Het sociale gedeelte zou uitgebreider kunnen. Verzuim, opleiding ken! geen echte diepte. 19 
Het is meer een beschrijvend iets waarbij de diepte mist 
Geen idee. Een aantal zaken zijn verplicht. Het mooiste jaarverslag zou een A4-tje zijn. 20 
Niel meer dan nodig zolang je maar aan de verplichtingen voldoet. lk geloof niet dater 
binnen VG mensen zijn die het uitgebreid lezen 
De mens komt terug in het rapport, maar mag nog meer. Meer realisaties met klanten 13 
zouden moeten terugkomen. Di! zit er iets te weinig in. Cijfers zijn dingen die mensen 
weinig lezen. Het rapport is goed in dat het niet te veel detail aanreikt. 
Er zou meer openheid kunnen komen in de budgetten, maar dat is moeilijk. 1 O 
Verd er kan meer de relatie met andere jaren gelegd word en. 10 
Door het objectiveren van een aantal zaken. Voor duurzaamheid kan er een apart 12 
hoofdstuk komen waarin het expliciet word! gemaakt. Er moeten trends te signaleren zijn 
en doelstellingen gesteld worden. IF rate ontwikkelen van X naar Y. Je moet laten zien 
dat je het serieus neemt. 
De lay-out is een kwestie van smaak. Verder heb ik geen opmerkingen. De wereld waarin 23 
wij werken en de teksten zijn heel aardig. Misschien zou de ster die centraal staat verder 
naar voren mogen komen. 
Het is alleen niet gericht op de eigen mensen, maar op andere bedrijven. Wat dat betreft 11 
is he! erg gelikt. Misschien zou er een bijlage met Jip & Janneke taal kunnen komen 
zodat het voor elke chauffeur begrijpelijk is. Di! verslag zou zonder al te veel getallen 
maakbaar moeten zijn. 
Minder technisch 15 
Minder Engels 
Te veel tekst 
Het is te algemeen, het zou beter zijn een boek voor Belgie en een voor Nederland te 
hebben. Zeker in Belgie is het een "ver van mijn bed show'' . 
Als ik iets zou moeten noemen zou het misschien de sociale en milieuhoofdstukken 
verder uitdiepen zijn . Di! moet echter niet per se in het jaarverslag. 

Vraagnummer Antwoord 
22 Wat goed is, is dat de mens centraal staat. 

Het laat zien dat je meer verbrandt dan stort. 
De hoge normen en waarden en het vijfsterren beleid komen goed terug . 
Het is helder, duidelijk en overzichtelijk. 
De lay-out 

15 
15,25 

26 

24 

Respondent 
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Vraagnummer 

De leesbaarheid. 

Transparantie (veel info voor een niet beursgenoteerd bedrijf) 
Volledigheid 
Een stuk duurzaamheid komt ook wel terug ; een stukje milieu, mensen. We zouden wat 
verder kunnen ingaan op de opleidingen en de uitspraak van Ruud over " het op een 
duurzame wijze oplossen". Het werk heeft al expliciet en impliciet veel met duurzaamheid 
te maken. We zijn misschien wel te bescheiden over wat we doen. 
Het ziet er verzorgd uit, maar ik doe er niets mee. Wei kijk ik zo nu en dan naar de 
deelnemingen. Veel van de cijfers is uit a.lie hoeken bij elkaar geschraapt. lk heb mijn 
twijfels over de betrouwbaarheid van de "zachte" cijfers. Het is ook duidelijk geen 
sturingsinstrument. 
De algemene indruk: het is proper, duidelijk en professioneel. 
Het blauwe (het is VG). 
De verhaallijn 
Het leest gemakkelijk en er staan veel foto's en grafiekjes in. De combinatie van een 
sociaal jaarverslag met een gewoon jaarverslag is sterk. Het geeft een breed beeld van 
VG en is een promotioneel boekwerk met een heel menselijk tintje. Er straalt warmte van 
ui t. 
De fotografie . De mensen zelf komen hierin terug. Verder is het heel goed verzorgd . 
Hoe het bepaalde dingen naar voren brengt; mensen maken het verschil , de wereld 
waarin wij werken . De toon in zijn algemeenheid. 
Hoe netjes de 5-sterren dienstverlening terug komt. 
De voorbeelden zoals over de veiligheidsposters. 
De foto's en de korte stukjes met het jaar in woord en beeld . 

Antwoord 
23 Er zitten heel veel cijfermatige dingen in. 

Het borduurt nog iets teveel door op voorgaande jaren (behalve de vormgeving) 
Oat er weinig over realisaties met klanten in staat. 
Foto's die niet deugen. Vrachtwagens niet conform met de huisstijl, vrachtwagens met 
zooi op het dashboard, verkeerd beladen wagens. Hier moet men secuurder in zijn. 
Het rapport is wat te intern gericht. Het was beter als er meer over klanten zichtbaar was. 
De voorkant/kaft 
Het hele financiele gedeelte. Je zou een keuze kunnen maken voor een duurzaamheid 
en een financieel verslag. Of een scheiding aanbrengen; 50% van het een, 50% van het 
ander. Nu is het niet duidelijk. 
Het is te algemeen 
Delange teksten . 

Vraagnummer Antwoord 
24 Het is erg gericht op bedrijven en directeuren en minder op milieumensen/monitors. 

Veiligheid , kwaliteit, milieu mogen meer terug komen met cijfers erbij . Klanten vragen hier 
ook regelmatig om. 
Hier en daar is er verwezen naar de regio. De activiteiten van de verschillende regio's 
blijven wat onderbelicht. Je zou het eens om kunnen draaien. 
lk miste het marketing en sales stuk; de markt en de commercie. Een heel stuk gaat over 
mensen; dit is goed. Daarnaast is er een stuk over afvalstoffen. In het hoofdstuk "de 
wereld waarin wij werken" zou meer de markt erbij moeten 
Meer informatie over het personeel/sociaal beleid (concreet) 
Idem op het gebied van milieu, veil igheid (doelstellingen en realisaties) 
De structuur is te gelijk aan die van vorige jaren; dit mag best anders . Verder wordt er 
nog lang gezocht naar vulling . Er zou eerder moeten warden begonnen met het schrijven 
van gedegen stukken. (meer concreet en meer feiten). 
lk weet er te weinig van. Je brengt het uit met een bepaald doel. Je moet het dan zo 
insteken dat je aan dat doel voldoet. 
De klanten staan er te weinig in. 
Echte objectieve indicatoren en het resultaat hiervan. Dagelijks gemeten indicatoren en 
het hanteren van zo objectief mogelijke indicatoren en daarmee helder rapporteren 
De belevingswereld van het jaarplan mist. Je zou kunnen kijken naar vergunningen en 
lozingen. Het is nu heel globaal en lokaal mist. Je mist wel het lokale in het verslag . Ook 
zie ik niets over sponsoring terugkomen. 
lk weet niet wat echt moet, zelf ben ik ge"interesseerd in Belgie, wat toch een andere 
markt is dan Nederland . Er is geen verhaal van Belgie. De verwerkingsmethode van hout 
laat volgens het verslag zien dat maar een klein gedeelte wordt hergebruikt. In Belgie is 
dit bijna al het hout. In Nederland zal het dan wel minder zijn, maar je kan jeer niet mee 
identificeren. 
Van mij mag de helft eruit en een hoop verwijzingen erin (websites, extra informatie). Je 
moet eigenlijk ook een stuk PR hebben en niet alleen iets voor financiele partijen . Het 
moet leven naar klanten toe en de innovatiekracht en bedrijfscultuur uitstralen. :Y. van het 
verslag zou gemakkelijk presenteerbaar en leesbaar moeten zijn. Je zou er ook een cd
rom van kunnen maken waarop in verhaalvorm in 10 minuten je helemaal op de hoogte 
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I lwordt gebracht. 
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Bijlage 11: Overzicht indicatoren uit literatuur en jaarverslagen 
Legenda: Groen = wel gevonden met cijfers, Rood = niet gevonden met cijfers in jaarverslagen 
Bekeken verslagen: Van Gansewinkel 2000 t/m 2004, Reijm groep 2004, Sita 2004, DSM 2004 triple P report, Holcim 2004, Shanks 2004, 
Essent 2004, AZN 2004, FOST Plus 2004, AVR 2004, Recu el 2004, lndaver, Gemeente Amsterdam Afval Ener ie Bedri'f 2004, 
Economisch (profit) Bron 

EC1 . Net sales. (37) 

EC2. Geographic breakdown of markets. (37) 

EC3. Cost of all goods, materials, and services purchased. (37) 

EC4. Percentage of contracts that were paid in accordance with agreed terms, excluding agreed penalty arrangements. (37) 

EC5. Total payroll and benefits (including wages, pension, other benefits, and redundancy payments) broken down by country or region . (37) 

EC6. Distributions to providers of capital broken down by interest on debt and borrowings, and dividends on all classes of shares, with any arrears of preferred (37) 
dividends to be disclosed. This includes all forms of debt and borrowings, not only long-term debt. 

EC?. Increase/decrease in retained earnings at end of period. (37) 

EC8. Total sum of taxes of all types paid broken down by country. [37) 

EC9. Subsidies received broken down by country or region . This refers to grants, tax relief, and other types of financial benefits that do not represent a transaction of [37] 
goods and services. 

EC10. Donations to community, civil society, and other groups broken down in terms of cash and in-kind donations per type of group. [37) 

EC11 . Supplier breakdown by organisation and country. List all suppliers from which purchases in the reporting period represent 10% or more of total purchases in that (37) 
period. Also identify all countries where total purchasing represents 5% or more of GDP. 

EC12. Total spent on non-core business infrastructure development. This is infrastructure built outside the main business activities of the reporting entity such as a (37) 
school, or hospital for employees and their families. 

EC13. The organisation's indirect economic impacts. Identify major externalities associated with the reporting organisation's products and services. (37) 

Value at Risk (maximale verlies als gevolg van prijsveranderingen over een periode van een maand) Essen! 

R and D costs DSM 

Raw material costs [Howard! 2004) 

Manufacturing costs [Howardt 2004) 

Distribution costs [Howardt 2004) 

Profitability ledereen 

Employee Injury Costs [Howard! 2004) 

Getalsmatig 
gevondenin 
jaarverslagen? 

Sociaal (people) Bron Getalsmatig gevonden in 
jaarverslagen? 
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Health and safety costs 

Money invested in workers education 

Money spent in projects for local community (total , relative) 

Results of employee satisfaction surveys 

Level of compensation relative to industry group. Ethical neutrality of compensation/reward system. Evidence of linkage to performance on social and stakeholder 
issues. 

[41] 

[41] 

(41].[24] 

(24] 

(24] 

Number of employees involved/annum in training/education [24] 

Time spent /employee involved/annum in training/education [24] 

Percentage of lateral transfers and promotions that are internal (24] 

Budget allocated to health promotion [24] 

Utilization of health promotion programs (24] 

Absenteeism (24] 

Record of complaints, frequency of job actions, legal proceedings concerning job dissatistfaction (24] 

Utilization rate for appeal process. Record of suits for wrongful dismissal (24] 

Number of employees per annum terminated or laid off over the last five years. Layoff frequency. Industry comparisons. (24] 

Retirement and termination counseling utilization rates , budget and staffing allocated (24] 

Number of complaints, legal actions, citations for excellence, data from employee surveys regarding discrimination. (24] 

Recent data on numbers of women in management and on the board, including length of service and proportion by level ans functional area (24] 

Utilization rates of day care, data from employee satisfaction surveys, commitment to funding programs (24] 

Utilization rates and patterns of communication processes. Result of employee satisfaction surveys (24] 

Health and safety: Details of awards; worker compensation , industrial disease and injury data. Evidence that data are reported to levels specified. VCA certification [24] 

History of complaints and offenses. Legal proceedings. (24] 

Record of stakeholder consultation . Value of benefits to community. (24] 

INDICATOR 11 : Organization's openness to stakeholder's involvement in decision-making process. (15] 

INDICATOR 12: Community spending and charitable contributions as percent of revenues . (15] 

INDICATOR 13: Number of employees per unit of product/dollar sale. (15] 

INDICATOR 14: Number of communitycompany partnerships. (15] 

INDICATOR 15: Lost workday injuries and illness case rate (LWDll). (15] 

INDICATOR 16: Rate of employees' suggested improvements in quality, social and EHS performance. (15] 

INDICATOR 17: Turnover rate (or average length of service of employees) (15] 

INDICATOR 18: Average number of hours of employee training. (15] 

INDICATOR 19: Percent of workers who report complete job satisfaction. (15] 

- -

- ~- - - - - - -

- -- -
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LA 1. Breakdown of workforce, where possible, by region/country, status (employee/non-employee), employment type (full time/part time), and by employment (37] 
contract (indefinite or permanent/fixed term or temporary). Also identify workforce retained in conjunction with other employers (temporary agency workers or 
workers in co-em lo ment relationshi s , se mented b re ion/count . 
LA2. Net employment creation and average turnover segmented by region/country. (37] 

LA3. Percentage of employees represented by independent trade union organisations or other bona fide employee representatives broken down geographically OR (37] 
percentage of employees covered by collective bargaining agreements broken down by region/country. 

LA4. Policy and procedures involving information, consultation, and negotiation with employees over changes in the reporting organisation's operations (e.g., [37] 
restructuring). 

LA5. Practices on recording and notification of occupational accidents and diseases, and how they relate to the ILO Code of Practice on Recording and Notification [37] 
of Occupational Accidents and Diseases. 

LA6. Description of formal joint health and safety committees comprising management and worker representatives and proportion of workforce covered by any such [37] 
committees. 

LA?. Standard injury, lost day, and absentee rates and number of work-related fatalities (including subcontracted workers). 

LAB. Description of policies or programmes (for the workplace and beyond) on HIV/AIDS. 

LA9. Average hours of training per year per employee by category of employee. (e.g., senior management, middle management, professional , technical , 
administrative, production, and maintenance). 

LA 10. Description of equal opportunity policies or programmes, as well as monitoring systems to ensure compliance and results of monitoring. Equal opportunity 
policies may address workplace harassment and affirmative action relative to historical patterns of discrimination. 

(37] 

(37] 

(37] 

(37] 

LA 11 . Composition of senior management and corporate governance bodies (including the board of directors), including female/male ratio and other indicators of (37] 
diversity as culturally appropriate. 

HR1 . Description of policies, guidelines, corporate structure, and procedures to deal with all aspects of human rights relevant to operations, including monitoring 
mechanisms and results. State how policies relate to existing international standards such as the Universal Declaration and the Fundamental Human Rights 
Conventions of the ILO. 
HR2. Evidence of consideration of human rights impacts as part of investment and procurement decisions, including selection of suppliers/contractors. 

HR3. Description of policies and procedures to evaluate and address human rights performance within the supply chain and contractors, including monitoring 
systems and results of monitoring. "Human rights performance" refers to the aspects of human rights identified as reporting aspects in the GRI performance 
indicators. 
HR4. Description of global policy and procedures/programmes preventing all forms of discrimination in operations, including monitoring systems and results of 
monitoring. 

HR5. Description of freedom of association policy and extent to which this policy is universally applied independent of local laws, as well as description of 
procedures/programmes to address this issue. 

HR6. Description of policy excluding child labour as defined by the ILO Convention 138 and extent to which this policy is visibly stated and applied , as well as 
description of procedures/programmes to address this issue, including monitoring systems and results of monitoring. 

HR?. Description of policy to prevent forced and compulsory labour and extent to which this policy is visibly stated and applied as well as description of 
procedures/programmes to address this issue, including monitoring systems and results of monitoring. 

S01 . Description of policies to manage impacts on communities in areas affected by activities, as well as description of procedures/programmes to address this 
issue, including monitoring systems and results of monitoring. Include explanation of procedures for identifying and engaging in dialogue with community 
stakeholders. 

(37] 

(37] 

(37] 

(37) 

(37) 

(37) 

(37) 

(37) 

Description 

Description 

Description 

Description 

Description 

Description 

Description 

Description 

Description 

Description 

Description 
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S02. Description of the policy, procedures/management systems, and compliance mechanisms for organisations and employees addressing bribery and corruption . 
Include a description of how the organisation meets the requirements of the OECD Convention on Combating Bribery. 

S03. Description of policy, procedures/management systems, and compliance mechanisms for managing political lobbying and contributions. 

PR1 . Description of policy for preserving customer health and safety during use of products and services, and extent to which this policy is visibly stated and 
applied, as well as description of procedures/programmes to address this issue, including monitoring systems and results of monitoring. Explain rationale for any 
use of multi le standards in marketin and sales of roducts. 
PR2. Description of policy, procedures/management systems, and compliance mechanisms related to product information and labelling. 

PR3. Description of policy, procedures/management systems, and compliance mechanisms for consumer privacy. Identify geographic areas covered by policy. 

LA12. Employee benefits beyond those legally mandated. (e.g., contributions to health care, disability, maternity, education , and retirement) . 

LA 13. Provision for formal worker representation in decisionmaking or management, including corporate governance. 

LA 14. Evidence of substantial compliance with the ILO Guidelines for Occupational Health Management Systems. 

LA 15. Description of formal agreements with trade unions or other bona fide employee representatives covering health and safety at work and proportion of the 
workforce covered b an such a reements. 
LA16. Description of programmes to support the continued employability of employees and to manage career endings. 

LA 17. Specific policies and programmes for skills management or for lifelong learning. 

HRS. Employee training on policies and practices concerning all aspects of human rights relevant to operations. Include type of training , number of employees 
trained, and average training duration. 

HR9. Description of appeal practices, including, but not limited to, human rights issues. Describe the representation and appeals process. 

HR10. Description of non-retaliation policy and effective, confidential employee grievance system (including, but not limited to, its impact on human rights) . 

HR11. Human rights training for security personnel. Include type of training , number of persons trained, and average training duration. 

HR12. Description of policies, guidelines, and procedures to address the needs of indigenous people. This includes indigenous people in the workforce and in 
communities where the organisation currently operates or intends to operate. 

HR13. Description of jointly managed community grievance mechanisms/authority. 

HR14. Share of operating revenues from the area of operations that are redistributed to local communities. 

S04. Awards received relevant to social, ethical , and environmental performance. 

S05. Amount of money paid to political parties and institutions whose prime function is to fund political parties or their candidates . 

S06. Court decisions regarding cases pertaining to anti-trust and monopoly regulations. 

S07. Description of policy, procedures/management systems, and compliance mechanisms for preventing anti-competitive behaviour. 

PR4. Number and type of instances of non-compliance with regulations concerning customer health and safety, including the penalties and fines assessed for these 
breaches. 

PR5. Number of complaints upheld by regulatory or similar official bodies to oversee or regulate the health and safety of products and services. 

PR6. Voluntary code compliance, product labels or awards with respect to social and/or environmental responsibility that the reporter is qualified to use or has 
received. Include explanation of the process and criteria involved. 

PR7. Number and type of instances of non-compliance with regulations concerning product information and labelling, including any penalties or fines assessed for 
these breaches. 

[37] Description 

[37] Descri tion 
[37] Description 

[37] Descri ti on 
[37] Descri ti on 
[37] 

[37] 

[37] 

[37] 

[37] 

[37] 

[37) 

[37] 

[37] 

[37) 

[37) 

[37) 

[37] 

[37] 

[37) 

[37] 

[37] 

[37] 

[37) 

[37] 

[37] 
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PR8. Description of policy, procedures/management systems, and compliance mechanisms related to customer satisfaction , including results of surveys measuring 
customer satisfaction . Identify geographic areas covered by policy. 

PR9. Description of policies, procedures/management systems, and compliance mechanisms for adherence to standards and voluntary codes related to 
advertising. Identify geographic areas covered by policy. 

PR10. Number and types of breaches of advertising and marketing regulations. 

PR11 . Number of substantiated complaints regarding breaches of consumer privacy. 

_number of employees who have obtained reward and recognition in comparison to the total number of employees who participated in the programme; 

_number of employees trained versus the number that need training; 

number of contracted individuals trained ; 

_ levels of knowledge obtained by training participants; 

_number of emergency drills conducted; 

_percentage of emergency preparedness and response drills demonstrating planned readiness. 

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie 

Ongevallen vergeleken met branchegemiddelde 

Aandeel vrouwen totaal 

Aantal personen met pensioen 

Frequentiegraad ongevallen per activiteit type 

Percentage allochtoon 

Milieu {planet) 

The costs associated with equipment used to eliminate spills and to remove from the surface of water or from land 

The cost of any measures to prevent spilled oil from contaminating ground water. 

The cost associated with sewage treatment facilities but not including collection and disposal systems. 

All costs associated with any special requirements necessary for the disposal of toxic substances. 

Costs associated with treating surface water to remove/recover oil, iron and carbonate equipment drains 

The cost of work to establish the technical and economic feasibility of alternate effluent control technologies. 

All costs associated with environmental research for materiel and waste management. 

Solid waste disposal site preparation costs. 

The entire cost of site reclamation. 

Solid waste disposal site preparation costs associated with construction activities. 

Bron 

(38] 

(38] 

(38] 

(38] 

(38] 

(38] 

(38] 

(38] 

(38] 

(38] 

(37] Description 

(37) Description 

(37] 

(37] 

(38] 

(38] 

(38) 

(38] 

(38] 

(38] 

[VG 2004) 

VG 2001 

VG 2004 

AVR 

lndaver 

Gemeente 
Amsterdam 
Afval 
Energie 
Bedri"f 
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The cost of monitoring, recording and reporting chemical emissions to effluent streams, including equipment costs to do so. (i.e. , MISA program). [38) 

The cost of monitoring intake and discharge water for pH and suspended and dissolved solids. [38) 

The costs of any features built into intake structures to prevent fish in the intake. [38) 

The costs associated with programs to determine fish impingement at generating stations and heavy water plants and reporting fish impingement data to [38) 
regulatory bodies. 

All costs associated with research for the environmental aspects of water management. [38) 

The cost of work done to determine the movement of pollutants into the environment via water. [38) 

The costs of measures taken to dredge and dispose of spoils in an environmentally acceptable fashion. [38) 

The cost of measuring and reporting emissions of acid gases [38) 

All costs associated with environmental research for air management and emission control. [38) 

The cost of work to establish the technical and economic feasibility of alternate air emission control technologies. [38) 

The cost work done to determine (or model) the movement of emissions into the environment via air and their environmental fate. [38) 

The cost work done to determine (or model) the movement of emissions into the environment via air and their environmental fate. [38) 

All studies done to protect or restore habitat and wetlands [38) 

The cost of fencing and protection of environmentally sensitive areas. [38) 

All costs associated with environmental research for land use management. [38) 

The incremental costs of equipment and the construction of berms or other shielding facilities intended to reduce noise levels beyond station boundaries. [38) 

The cost of noise surveys [38) 

All costs associated with determining the natural conditions at an approved site or along an approved transmission route, and the impact on the environment [38) 
of the purchased facility, prior to construction , during construction and during a post construction period 

The cost of work done to determine the effect of activities on plant, animal and human life. [38) 

Environmental audits and performance reporting (State-of-the-Environment, fines and legal defense costs) [38) 

All costs of energy efficiency programs [38) 

Total effluents (SST,CBO kg/t product/year) [41) 

Total amount of waste produced [41) 

Total amount of waste recycled, seperated and resued [41) 

Total amount of hazardous waste [41) 

Total emissions/year [41) 

Reduction in total amount of C02 emitted, emissions year/unit of product [41) 

C02 emitted/unit/ton product [41) 

Total investment in control equipment [41) 

Green investments/total investments [41) 

% water reductie/t of unit [41] 

%reduction of emissions or eefluents [41) 
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Total amount of waste for external valorization 

Number of accidents 

Total air contaminant concentration 

km/unit production 

total amount of packaging/unit 

% reduction of environmental costs 

Data on quantity of materials saved 

INDICATOR 1: Freshwater consumption (total and per unit of product) 

INDICATOR 2: Materials used (total and per unit of product) 

INDICATOR 3: Energy use (total and per unit of product) 

INDICATOR 4: Percent energy from renewable sources (e.g. solar, wind , hydro-, biomass) 

INDICATOR 5: Kilograms of waste generated before recycling (total and adjusted for production) 

INDICATOR 6: Global Warming Potential (GWP) 

INDICATOR 7: Acidification potential (to air) 

INDICATOR 8: Kilograms of persistent, bioaccumulative and toxic (PST) chemicals used. 

INDICATOR 9: Costs associated with EHS compliance 

INDICATOR 10: Rate of customer complaints and/or returns 

INDICATOR 20: Percent of products designed for disassembly, reuse or recycling. 

INDICATOR 21 : Percent of biodegradable packaging. 

INDICATOR 22: Percent of products with takeback policies in place. 

EN1. Total materials use other than water, by type. Provide definitions used for types of materials. Report in tonnes, kilograms, or volume. 

EN2. Percentage of materials used that are wastes (processed or unprocessed) from sources external to the reporting organisation. Refers to both post
consumer recycled material and waste from industrial sources. Report in tonnes, kilograms, or volume. 

EN3. Direct energy use segmented by primary source. Report on all energy sources used by the reporting organisation for its own operations as well as for 
the production and delivery of energy products (e.g., electricity or heat} to other organisations. Report in joules. 

[41) 

[41) 

[41) 

[41) 

(41) 

[41) 

[41) 

[15) [41) 

[15) [41) 

[15)[41) 

[15)[41] 

[15) [41) 

[15] 

(15] 

(15) 

(15) (41] 

(15) 

(15) 

(15) 

(15) 

(37) 

(37] 

(37] 

EN4. Indirect energy use. Report on all energy used to produce and deliver energy products purchased by the reporting organisation (e.g., electricity or heat). [37) 
Report in joules. 

ENS. Total water use. (37) 

EN6. Location and size of land owned, leased, or managed in biodiversity-rich habitats. (37) 

EN?. Description of the major impacts on biodiversity associated with activities and/or products and services in terrestrial, freshwater, and marine [37] 
environments. 

ENS. Greenhouse gas emissions. (C02, CH4, N20, HFCs, PFCs, SF6). Report separate subtotals for each gas in tonnes and in tonnes of C02 equivalent (37] 
for the following: •direct emissions from sources owned or controlled by the reporting entity • indirect emissions from imported electricity heat or steam 

EN9. Use and emissions of ozone-depleting substances. Report each figure separately in accordance with Montreal Protocol Annexes A, B, C, and E in (37] 
tonnes of CFC-11 equivalents (ozone-depleting potential}. 

·-- -- -- -

--- - - -
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EN10. NOx, SOx, and other significant air emissions by type. Include emissions of substances regulated under: • local laws and regulations• Stockholm [37] 
POPs Convention (Annex A, B, and C) - persistent organic pollutants • Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (PIC) • Helsinki, Sofia , and Geneva 
Protocols to the Convention on Lon -Ran e Trans-bounda Air Pollution 
EN11 . Total amount of waste by type and destination. "Destination" refers to the method by which waste is treated, including composting, reuse, recycling, [37] 
recovery, incineration, or landfilling. Explain type of classification method and estimation method. 

EN12. Significant discharges to water by type. See GRI Water Protocol. [37] 

EN13. Significant spills of chemicals, oils, and fuels in terms of total number and total volume. Significance is defined in terms of both the size of the spill and [37] 
im act on the surroundin environment. 
EN14. Significant environmental impacts of principal products and services. Describe and quantify where relevant. [37] 

EN15. Percentage of the weight of products sold that is reclaimable at the end of the products' useful life and percentage that is actually reclaimed. [37] 
"Reclaimable" refers to either the recycling or reuse of the product materials or components. 

EN16. Incidents of and fines for non-compliance with all applicable international declarations/conventions/treaties, and national, sub-national , regional, and [37] 
local regulations associated with environmental issues. Explain in terms of countries of operation. 

EN17. Initiatives to use renewable energy sources and to increase energy efficiency. [37] 

EN18. Energy consumption footprint (i.e., annualised lifetime energy requirements) of major products. Report in joules. [37] 

EN19. Other indirect (upstream/downstream) energy use and implications, such as organisational travel , product lifecycle management, and use of energy- [37] 
intensive materials. 

EN20.Water sources and related ecosystems/habitats significantly affected by use of water. Include Ramsar-listed wetlands and the overall contribution to [37] 
resulting environmental trends. 

EN21. Annual withdrawals of ground and surface water as a percent of annual renewable quantity of water available from the sources. Breakdown by region. [37] 

EN22. Total recycling and reuse of water. Include wastewater and other used water (e.g., cooling water). [37] 

EN23. Total amount of land owned, leased, or managed for production activities or extractive use. [37] 

EN24. Amount of impermeable surface as a percentage of land purchased or leased. [37] 

EN25. Impacts of activities and operations on protected and sensitive areas. (e.g., IUCN protected area categories 1-4, world heritage sites, and biosphere [37] 
reserves). 

EN26. Changes to natural habitats resulting from activities and operations and percentage of habitat protected or restored. Identify type of habitat affected [37] 
and its status. 

EN27. Objectives, programmes, and targets for protecting and restoring native ecosystems and species in degraded areas. [37] 

EN28. Number of IUCN Red List species with habitats in areas affected by operations. [37] 

EN29. Business units currently operating or planning operations in or around protected or sensitive areas. [37] 

EN30. Other relevant indirect greenhouse gas emissions. (C02, CH4, N20, HFCs, PFCs, SF6). Refers to emissions that are a consequence of the activities [37] 
of the reporting entity, but occur from sources owned or controlled by another entity. Report in tonnes of gas and tonnes of C02 equivalent. See WRl-
WBCSD Greenhouse Gas Protocol. 
EN31 . All production, transport, import, or export of any waste deemed "hazardous" under the terms of the Basel Convention Annex I, II , Ill, and VIII. [37] 

EN32.Water sources and related ecosystems/habitats significantly affected by discharges of water and runoff. Include Ramsar-listed wetlands and the overall [37] 
contribution to resulting environmental trends . See GRI Water Protocol. 
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- -- - - - - -
EN33. Performance of suppliers relative to environmental components of programmes and procedures described in response to Governance Structure and [37) 
Management Systems section (Section 3.16). 

EN34. Significant environmental impacts of transportation used for logistical purposes. [37) ----EN35. Total environmental expenditures by type. Explain definitions used for types of expenditures. [37) 

_number of organizational units achieving environmental objectives and targets; [38) 

_number of prevention of pollution initiatives implemented; [38) 

_number of levels of management with specific environmental responsibilities; [38) 

_number of employees that have environmental requirements in their job descriptions; [38) 

_number of employees participating in environmental programmes (e.g. suggestion, recycle, clean-up initiatives or others); [38) 

_number of environmental improvement suggestions from employees; [38) 

_ results of employee surveys on their knowledge of the organization's environmental issues; [38) 

_number of suppliers and contractors queried about environmental issues; [38) 

_number of contracted service providers with an implemented or certified environmental management system; [38) 

_number of products with explicit "product stewardship" plans; [38) 

_number of products designed for disassembly, recycling or reuse; [38) 

_number of products with instructions regarding environmentally safe use and disposal. [38) 

_degree of compliance with regulations; [38) 

_time to respond to or correct environmental incidents; [38) 

_number of or costs attributable to fines and penalties; [38) 

_number and frequency of specific activities (e.g. audits); [38) 

_number of audits completed versus planned; [38) 

_number of audit findings per period; [38) 

_frequency of review of operating procedures; [38) 

_costs (operational and capital) that are associated with a product's or process' environmental aspects; [38) 

_return on investment for environmental improvement projects; [38) 

_savings achieved through reductions in resource usage, prevention of pollution or waste recycling ; [38) 

_sales revenue attributable to a new product or a by-product designed to meet environmental performance or design objectives; [38] 

_ research and development funds applied to projects with environmental significance; [38) 

_environmental liabilities that may have a material impact on the financial status of the organization . [38) 

_number of inquiries or comments about environmentally related matters; [38) 

_number of press reports on the organization's environmental performance; [38) 

_number of environmental educational programmes or materials provided for the community; [38) 

_resources applied to support of community environmental programmes; [38) 

_number of sites with environmental reports; [38) 
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_number of sites with wildlife programmes; [38] 

_ progress on local remediation activities; [38] 

_number of local cleanup or recycling initiatives, sponsored or self-implemented; [38] 

_ favourability ratings from community surveys . [38] 

_ quantity of materials used per unit of product; [38] 

_quantity of processed, recycled or reused materials used; [38] 

_ quantity of packaging materials discarded or reused per unit of product; [38] 

_quantity of auxiliary materials recycled or reused; [38] 

_ quantity of raw materials reused in the production process; [38] 

_ quantity of water per unit of product; [38] 

_quantity of water reused ; [38] 

_quantity of hazardous materials used in the production process. [38] 

_ quantity of energy used per year or per unit of product; [38] 

_ quantity of energy used per service or customer; [38] 

_quantity of each type of energy used; (38] 

_quantity of energy generated with by-products or process streams; (38] 

_quantity of energy units saved due to energy conservation programmes. (38] 

_ amount of hazardous materials used by contracted service providers; (38] 

_ amount of cleaning agents used by contracted service providers; (38] 

_ amount of recyclable and reusable materials used by contracted service providers; [38] 

_amount or type of wastes generated by contracted service providers. [38) 

_number of pieces of equipment with parts designed for easy disassembly, recycling and reuse; [38] 

_number of hours per year a specific piece of equipment is in operation ; (38] 

_number of emergency events (e.g . explosions) or non-routine operations (e.g. shut-downs) per year; (38] 

_ total land area used for production purposes; (38] 

_ land area used to produce a unit of energy; (38) 

_average fuel consumption of vehicle fleet; [38] 

_number of vehicles in fleet with pollution-abatement technology; [38] 

_number of hours of preventive maintenance to equipment per year. [38] 

_number of freight deliveries by mode of transportation per day; [38] 

_number of business trips saved through other means of communication ; [38] 

_number of business trips by mode of transportation . (38) 

_number of products introduced in the market with reduced hazardous properties; (38] 

_number of products which can be reused or recycled; (38] 
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_percentage of a product's content that can be reused or recycled ; (38] 

_ rate of defective products; (38] 

_number of units of by-products generated per unit of product; (38] 

_number of units of energy consumed during use of product; (38] 

_ duration of product use; (38] 

_number of products with instructions regarding environmentally safe use and disposal. (38] 

_amount of fuel consumption (for an organization whose service is transportation); (38] 

_quantity of licenses sold for improved processes (for a technology licensing organization); (38] 

_number of environmentally-related credit risk incidents or insolvencies (for a financial services organization); (38] 

_quantity of materials used during after-sales servicing of products. (38] 

_quantity of waste per year or per unit of product; (38] 

_quantity of hazardous, recyclable or reusable waste produced per year; (38] 

_ total waste for disposal ; (38] 

_quantity of waste stored on site; (38] 

_quantity of waste controlled by permits; (38] 

_quantity of waste converted to reusable material per year; (38] 

_quantity of hazardous waste eliminated due to material substitution . (38] 

_quantity of specific emissions per year; (38] 

_quantity of specific emissions per unit of product; (38] 

_quantity of waste energy released to air; (38] 

_ quantity of air emissions having ozone-depletion potential ; (38] 

_quantity of air emissions having global climate-change potential. (38] 

_quantity of specific material discharged per year; (38] 

_ quantity of specific material discharged to water per unit of product; (38] 

_ quantity of waste energy released to water; (38] 

_ quantity of material sent to landfill per unit of product; (38] 

_ quantity of effluent per service or customer. (38] 

_noise measured at a certain location; (38] 

_quantity of radiation released; (38] 

_amount of heat. vibration or light emitted. (38] 

_the properties and quality of major bodies of water; (38] 

_ regional air quality; (38] 

_ endangered species; (38] 

_ resource quantities or quality; (38] 
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_ocean temperatures; (38] 

_concentration of contaminants in tissue of living organisms; [38] 

_ozone depletion; [38] 

_global climate change; [38] 

_concentration of a specific contaminant in ambient air at selected monitoring locations; [38] 

_ambient temperature at locations within a specific distance of the organization's facility; [38] 

_ opacity levels upwind and downwind of the organization's facility; (38] 

_frequency of photochemical smog events in a defined local area ; (38] 

_weighted average noise levels at the perimeter of the organization's facility; [38] 

_odour measured at a specific distance from the organization 's facility. [38] 

_concentration of a specific contaminant in groundwater or surface water; [38] 

_turbidity measured in a stream adjacent to its facility upstream and downstream of a wastewater discharge point; [38] 

_dissolved oxygen in receiving waters ; (38] 

_water temperature in a surface water body adjacent to the organization 's facility ; (38] 

_change in groundwater level ; (38] 

_number of coliform bacteria per litre of water. (38] 

_ concentration of a specific contaminant in surface soils at selected locations in the area surrounding the organization's facility; [38] 

_concentration of selected nutrients in soils adjacent to the organization's facility; (38] 

area rehabilitated in a defined local area; (38] 

_area dedicated to landfill, tourism or wetlands in a defined local area; (38] 

_ paved and non-fertile area in a defined local area; (38] 

_protected areas in a defined local area; (38] 

_measure of the erosion of topsoil from a defined local area. (38] 

_concentration of a specific contaminant in tissue of a specific plant species found in the local or regional area ; (38] 

_crop yield over time from fields in the surrounding area ; (38] 

_ population of a particular plant species within a defined distance of the organization's facility; (38] 

_ number of total flora species in a defined local area; (38] 

_number and variety of crop species in a defined local area ; (38] 

_specific measures of the quality of habitat for specific species in the local area ; (38] 

_ specific measure of the quantity of vegetation in a defined local area; (38) 

_specific measure of the quality of vegetation in a defined local area. (38) 

_concentration of a specific contaminant in tissue of a specific animal species found in the local or regional area; (38) 

_population of a particular animal species within a defined distance of the organization's facility; [38] 

_specific measures of the quality of habitat for specific species in the local area; (38) 
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_ number of total fauna species in a defined local area. [38) 

_ longevity data for specific populations; [38] 

_ incidence of specific diseases, particularly among sensitive populations, from epidemiology studies in the local or regional area; [38) 

_rate of population growth in the local or regional area ; [38] 

_population density in the local or regional area ; [38) 

_ levels of lead in blood of the local population . [38] 

measure of the condition of sensitive structures; [38] 

_ measure of the condition of places considered sacred in the vicinity of the organization's facility; [38) 

_measure of the surface integrity of historical buildings in the local area. [38) 

Aantal vervuilde bodemlocaties en gesaneerde locaties [VG2004) 

Aangevraagde vergunningen en verkregen vergunningen Reym groep 

Percentage electra reductie Reym groep 

Percentage gasreductie Reym groep 

Percentage drinkwaterreductie Reym groep 

Gasverbruik Sita 

Schades met voertuigen VG 2001 , 2002, 2003 

Kosten brandpreventie VG 2003 

Electriciteit gegenereerd door verbranding Shanks 

Brandstof/km Shanks 

Brandstof/ton Shanks 

Aantal gereden kms Shanks, VG 

Hoeveelheid bruikbaar materiaal gewonnen uit afval per type Shanks 

Oppervlakte hersteld voor nieuw eindgebruik Shanks 

Aantal geplante bomen Shanks 

Lengle van geplante hagen Shanks 

Lengle "rights of way" onderhouden (publiek toegankelijk eigen terrein) Shanks 

Beschikbaarheid installatie AZN 
Verwerkingstarief (in euro) AZN 
Afval verwerkt per medewerker AZN 
Onderhoudskosten (euro per ton) AZN 

Bijdrage materiaalstroom aan resultaat FOST Plus 

Kosten ophalen FOST Plus 

Kosten sorteren FOST Plus 

Emissies t.o.v. grenswaarde lndaver 
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Milieuinvestering 

Chemical Oxygen Demand (COD) to water 

Twee of meer Bron 

Awards [38) 

Total number of cases of non-compliance with; % of conformity to [41) 

Meeting annual predefined corporate goals and achieving continuous improvement (e.g., %projects that achieved target;% achieved [41) 
objectives; maintaining EMAS and/or EMS certificatie 

_number of achieved objectives and targets; [38) 
_degree of implementation of specified codes of management or operating practice; [38) 

_ degree of conformance of service providers with requirements and expectations specified by the organization in contracts; [38) 
_number of identified corrective actions that have been resolved or that are unresolved; [38) 
Aantal risicomeldingen (vooraf; milieu en veiligheid) [Reym groep) 
Externe toetsing (rangschikking jaarverslag) [Reym groep] 

(GAAEB) Gemeente 
Amsterdam Afval 
Enerqie Bedriif 
DSM 

Getalsmatig gevonden in jaarverslagen? 
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Bijlage 12: Eisen aan indicatoren 

Veelgenoemde eisen aan indicatoren zijn: 
• Simpel; zonder veel tijd of werk om te ontwikkelen [17] [14] 
• Begrijpelijk voor verschillend publiek [17] [39] 
• Nuttig voor beslissingen en relevant voor het bedrijf [17] 
• Kosten effectief bij data collectie [17] 
• Reproduceerbaar met beslissingsregels die consistente en vergelijkbare 

resultaten opleveren [17] 
• Robuust en "non-perverse" - geeft vooruitgang aan als die ook daadwerkelijk 

gemaakt is en stuurt de goede kant op [17] 
• Bruikbaar in de hele waardeketen [17] 
• Beschermend voor vertrouwelijke informatie - voorkomt de terugcalculatie 

naar vertrouwelijke gegevens [17] 
• Het tonen van de informatie en doelen van vandaag en niet die van vorige 

week [14] 
• Een middel van communicatie aanreiken [14] 
• De evolutie van resultaten van het bedrijf weergeven [14] 
• Een link leggen tussen bedrijfsacties en milieuresultaten [14] 
• Toepasselijk zijn voor de gebruikers (ze moeten ertoe kunnen bijdragen of de 

gevolgen ervaren) [14] 
• Meetbaar zijn t.o. v. doelen [14] 
• Voortgang tonen [14] 
• Uitdagend maar haalbaar zijn [14] 
• Gemakkelijk meetbaar en transparant [14] 
• In het bezit zijn van de mensen die ze gebruiken [14] 
• Ze moeten worden gedocumenteerd [14] 
• Ze moeten gebruik maken van al bestaande data [14] 

Verdere eisen aan gemeten resultaten: 
• Resultaten moeten relevant zijn voor het programma ter plaatse, gebaseerd 

zijn op echte prestaties en te controleren zijn door de organisatie [39] 
• Er moet duidelijkheid bestaan over verantwoordelijkheid en wie de eigenaar is 

van resultaten [39] 
• De voortgang in de hoofddoelen van de organisatie moet gemeten worden en 

terugkomen in de resultaten [39] 
• De interesses en prioriteiten van buiten de organisatie inclusief 

klantenwensen dienen terug te komen in de resultaten [39] 
• De resultaten moeten betrouwbaar en consistent zijn zodat er vertrouwen is 

in de informatie [39] 
• De resultaten moeten toegankelijk zijn en transparant [39] 
• De opbrengsten van de informatie moeten de kosten overtreffen [39] 
• De visie en de kernwaardes van de organisatie moeten terugkomen in de 

resultaten [39] 
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Bijlage 13: Categorieen afvalstoffen 

BIJLAGE I 

01 Produktie - of consumptieresiduen die niet hieronder nader zijn gespecificeerd 
02 Produkten die niet aan de normen voldoen 
Q3 Produkten waarvan de ge - of verbruiksdatum is verstreken 
04 Staffen die per ongeluk zijn geloosd, weggelekt en dergelijke . Hieronder vallen 
ook stoffen en materialen die als gevolg van dergelijke incidenten zijn verontreinigd 
05 Staffen die zijn besmet of verontreinigd als gevolg van vooraf geplande 
activiteiten ( bij voorbeeld residuen van schoonmaakwerkzaamheden, 
verpakkingsmateriaal, houders enz .) 
06 Onbruikbaar materiaal ( bij voorbeeld lege batterijen, uitgewerkte katalysatoren 
enz .) 
07 Staffen die onbruikbaar zijn geworden ( bij voorbeeld verontreinigde zuren, 
verontreinigde oplosmiddelen, uitgewerkte hardingszouten enz .) 
QB Bij industriele procedes ontstane residuen ( bij voorbeeld slakken, 
distillatieresiduen enz . ) 
09 Residuen van afvalzuivering ( bij voorbeeld slib afkomstig van gaswassing, stof 
afkomstig van luchtfilters, gebruikte filters enz .) 
010 Residuen van de fabricage/bewerking van produkten ( bij voorbeeld bij het 
draaien of frezen overgebleven residuen enz . ) 
011 Bij winning en bewerking van grondstoffen overgebleven residuen ( bij 
voorbeeld residuen van mijnbouw of oliewinning enz .) 
012 Verontreinigde stoffen ( bij voorbeeld met PCB's verontreinigde olie enz . ) 
Q13 Alie materialen, stoffen of produkten waarvan het gebruik van rechtswege is 
verboden 
014 Produkten die voor de houder niet of niet meer bruikbaar zijn ( bij voorbeeld 
artikelen die zijn afgedankt door landbouw, huishoudens, kantoren, winkels, 
bedrijven enz .) 
015 Verontreinigde materialen, stoffen of produkten die afkomstig zijn van 
bodemsaneringsactiviteiten 
016 Alie stoffen, materialen of produkten die niet onder de hierboven vermelde 
categorieen vallen . 

Bron: [40] 
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Bria e 14: Totalen beoordelin indicatoren Peo le 
Uitleg: Score 0,1 of 2 
0 is niet of lastig, 1 is te doen of redelijk, 2 is gemakkelijk of goed 
Een hogere score maakt een indicator beter op dit vlak 
lndicatoren worden geselecteerd op rang en al of niet overlappen van dezelfde 
metin . 
lndien overlap wordt hoogst scorende indicator gekozen 

IF (Injury Frequency) en SR (Severity 
Rate) 

Kosten ongevallen en verzuim 

Aantal bijna-ongevallen 

Aantal dagen zonder ongeval 

8 

7 

8 

8 

6 

3 

4 

7 
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Aantal verloren dagen door ziekte en 8 6 6 8 6 34 4 Literatuur [41] 
ongevallen 

RIE (Risico inventarisatie en evaluatie) ; 7 6 5 5 4 27 13 Gesprekken, 
aantal aandachtspunten met prioriteit 1, 
aantal maatregelen genomen en tijdsduur 

Aantal veiligheids/rampoefeningen 8 7 8 6 6 35 2 Interviews, ISO 
14031 

Aantal vrijwillig uitgevoerde periodieke 7 6 7 6 6 32 6 Interviews 
keuringen 

Aantal BHV mensen 7 8 8 6 5 34 4 Interviews 

Aantal Persoonlijke 5 5 8 5 4 27 13 Interviews 
Beschermingsmiddelen (totalen en per 
werknemer) 

Aantal uitgevoerde veiligheidsaudits en 6 7 7 6 4 30 8 Interviews 
aantal opgeloste punten met plan van 
aanpak 

---- --- - ---------------------------- -------- - -------- -- - - - -

, c c --
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Hoeveelheid geld ge·lnvesteerd in 
opleidingen 

Aantal uren in opleiding werknemer per 
type training 

Aantal werknemers (evt. %) dat training 
kreeg, tijd gespendeerd van die 
werknemers in training 

Tevredenheid werknemers (resultaten 
medewerker tevredenheidsonderzoek) 

Ziekteverzuim, wel of niet gerelateerd aan 
werk 

% uitval mensen naar WIA/VVAO 

Aantal werknemers dat gezond de 65 
haalt/ aantal mensen gezond met 
pensioen 

6 5 6 

8 2 6 

7 4 6 

8 6 5 

8 5 5 

7 4 4 

6 4 3 

van Gansewinkel ~ 

5 3 25 19 GRI, 

4 4 24 20 GRI , interviews 

6 5 28 12 GRI , 

6 5 30 8 Interviews, GRI, 
Literatuur (24], 
(15] 

8 5 31 7 Interviews, GRI, 
Literatuur (24] 

7 5 27 13 Interviews 

5 4 22 23 Interviews 
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Aantal mensen/€omzet 3 7 4 4 1 19 28 Literatuur [15) 

Aantal nieuwe banen gecreeerd of 6 4 5 4 4 23 21 GRI 
geelimineerd (in FTEs) 

Turnover rate, verloop 6 5 5 6 4 26 17 Interviews, 
Literatuur (15) 

Gemiddelde arbeidsduur, lengte 5 6 4 3 2 20 25 Interviews, 
dienstverband Literatuur (15) 

Aantal interne transfers en promoties als 4 2 4 4 1 15 29 Literatuur (24) 
percentage van totaal aantal nieuwe 
functies 

Aantal werkplekinspecties (orde en 7 5 5 5 4 26 17 Gesprekken 
netheid) en de constateringen; zoveel 
goed, deze verbeterpunten, deze 
actiepunten (in aantallen en 
omschrijvingen) 

Aantal klachten van eigen personeel 6 4 4 6 2 22 23 Literatuur (24) 

Aantal gerechtelijke uitspraken aangaande 3 3 1 3 3 13 30 Gesprekken 
personeelsmanagement 
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Aantallen mensen die vrijwillig de 5 
organisatie verlaten en reden vertrek 

Salarissen inclusief pensioenen en andere 3 
vergoedingen , ook gemiddeld per 
werknemer 

Aantal sociale activiteiten personeel 4 

Aantal beoordelingsgesprekken 7 

Totaal 188 

Sociale gerechtigheid en ontwikkeling van de 
gemeenschap 

% allochtonen, gehandicapten, ouderen 
en jongeren, WAO-ers in dienst; 

6 

5 4 

7 4 

5 5 

6 6 

154 157 

N=4; Max=8 

3 5 
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5 4 23 21 Interviews 

3 3 20 25 GRI 

4 2 20 25 Interviews 

5 3 27 13 Interviews 

166 126 

5 5 24 7 Interviews 
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Aantal vrouwen (in management functies) 5 5 4 3 4 21 9 GRI 

Aantal medewerkers per leeftijdcategorie 6 6 5 4 3 24 7 Interviews, GRI, 
VG jaarverslag 
2004 

--- ---- --- ----~ ---------------- ------~ -- - - - - - -
, , , , , , , , c ~. , 

Hoeveelheid geld ge'investeerd in 7 4 6 5 5 27 5 Interviews 
projecten voor de gemeenschap 
(donaties), investeringen buiten primaire 
proces om (lezen en schrijven) 

Aantal sociale partnerships 7 5 5 4 5 26 6 Literatuur (15] 

- - - --- - -- - ---- --------- -- - - --- - ~ --- - -

-, 

lnvesteringen in Dobli spiegels en andere 7 6 7 7 6 33 1 Interviews, 
veiligheidsmaatregelen. Literatuur (41] 

Aantal verkeersovertredingen (processen 7 4 5 7 6 29 3 Interviews 
verbaal) 
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Gereden schades 

Aantal klachten vanuit gemeenschap, 
afhandeling klacht (tijdsduur en 
tevredenheid) 

Totaal 

8 

6 

59 

6 5 

3 5 

42 47 

van Gansewinkel ~ 

8 6 33 1 Interviews 

7 7 28 4 Interviews 

50 47 
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Bria e 15: Kwadratensom beoordelin indicatoren Peo le 
Uitleg: Score 0,1 of 2 
0 is niet of lastig, 1 is te doen of redelijk, 2 is gemakkelijk of goed 
Een hogere score maakt een indicator beter op dit vlak 
lndicatoren worden geselecteerd op rang en al of niet overlappen van dezelfde meting. 
lndien overlap wordt hoogst scorende indicator gekozen 

IF {Injury Frequency) en SR (Severity Rate) 0,00 1,00 1,00 0,00 0,75 2,75 

Kosten ongevallen en verzuim 0,75 2,75 0,75 0,00 0,75 5,00 

Aantal bijna-ongevallen 0,00 2,00 0,75 0,75 1,00 4,50 

Aantal dagen zonder ongeval 0,00 0,75 1,00 0,00 0,75 2,50 
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Aantal verloren dagen door ziekte en 
ongevallen 

0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 3,00 

RIE (Risico inventarisatie en evaluatie) ; 
aantal aandachtspunten met prioriteit 1, 

0,75 1,00 0,75 2,75 4,00 9,25 

aantal maatregelen genomen en tijdsduur 

Aantal veiligheids/rampoefeningen 0,00 0,75 0,00 1,00 1,00 2,75 

Aantal vrijwillig uitgevoerde periodieke 0,75 1,00 
keuringen 

0,75 1,00 1,00 4,50 

Aantal BHV mensen 0,75 0,00 0,00 1,00 0,75 2,50 

Aantal Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
(totalen en per werknemer) 

2,75 0,75 0,00 2,75 2,00 8,25 

Aantal uitgevoerde veiligheidsaudits en 
aantal opgeloste punten met plan van 

3,00 0,75 0,75 1,00 2,00 7,50 

aanpak 

- - - -- - - - ~---- - - --~-------------- ------ - - - - --- - -- -
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Hoeveelheid geld ge"investeerd in 
opleidingen 

1,00 2,75 1,00 0,75 0,75 6,25 

Aantal uren in opleiding werknemer per type 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 
training 

Aantal werknemers (evt. %) dat training 
kreeg, tijd gespendeerd van die werknemers 

0,75 0,00 3,00 1,00 0,75 5,50 

in training 

- - - ~ ~ - - - - -- --- - - -~- - -- - -

Tevredenheid werknemers (resultaten 
medewerker tevredenheidsonderzoek) 

0,00 1,00 0,75 1,00 2,75 5,50 

Ziekteverzuim, wel of niet gerelateerd aan 0,00 0,75 0,75 0,00 2,75 4,25 
werk 

% uitval mensen naar WIA/WAO 0,75 2,00 2,00 0,75 2,75 8,25 

Aantal werknemers dat gezond de 65 haalt/ 
aantal mensen gezond met pensioen 

1,00 2,00 0,75 0,75 2,00 6,50 
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Aantal mensen/€omzet 2,75 0,75 2,00 2,00 0,75 8,25 

Aantal nieuwe banen gecreeerd of 
geelimineerd (in FTEs) 

1,00 2,00 0,75 2,00 2,00 7,75 

Turnover rate, verloop 3,00 0,75 0,75 1,00 2,00 7,50 

Gemiddelde arbeidsduur, lengte 
dienstverband 

0,75 1,00 0,00 2,75 1,00 5,50 

Aantal interne transfers en promoties als 
percentage van totaal aantal nieuwe functies 

2,00 1,00 0,00 2,00 0,75 5,75 

Aantal werkplekinspecties (orde en netheid) 
en de constateringen ; zoveel goed, deze 

0,75 0,75 0,75 0,75 2,00 5,00 

verbeterpunten , deze actiepunten (in 
aantallen en omschrijvingen) 

Aantal klachten van eigen personeel 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 

Aantal gerechtelijke uitspraken aangaande 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 
personeelsmanagement 
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Aantallen mensen die vrijwillig de organisatie 
verlaten en reden vertrek 

Salarissen inclusief pensioenen en andere 
vergoedingen , ook gemiddeld per 
werknemer 

Aantal sociale activiteiten personeel 

Aantal beoordelingsgesprekken 

Totaal/aantal 

2,75 

2,75 

2,00 

0,75 

1,08 

Sociale gerechtigheid en ontwikkeling van de gemeenschap 

0,75 

0,75 

0,75 

1,00 

1,05 

N=4 

·van Gansewinkel ~ 

0,00 0,75 0,00 4,25 

0,00 0,75 2,75 7,00 

0,75 0,00 1,00 4,50 

1,00 0,75 0,75 4,25 

0,76 1,03 1,45 
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% allochtonen, gehandicapten, ouderen en 
jongeren, WAO-ers in dienst; 

Aantal vrouwen (in management functies) 

Aantal medewerkers per leeftijdcategorie 

Hoeveelheid geld ge"investeerd in projecten 
voor de gemeenschap (donaties), 
investeringen buiten primaire proces om 
(lezen en schrijven) 

Aantal sociale partnerships 

lnvesteringen in Dobli spiegels en andere 
veiligheidsmaatregelen. 

1,00 0,75 

0,75 0,75 

1,00 1,00 

0,75 2,00 

0,75 0,75 

0,75 3,00 

van Gansewinkel ~ 

0,75 0,75 0,75 4,00 

2,00 2,75 2,00 8,25 

0,75 2,00 0,75 5,50 

1,00 2,75 0,75 7,25 

0,75 2,00 0,75 5,00 

0,75 0,75 1,00 6,25 
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Aantal verkeersovertredingen (processen 0,75 0,00 0,75 0,75 1,00 3,25 
verbaal) 

Gereden schades 0,00 1,00 0,75 0,00 1,00 2,75 

- -- - -- - - --- -

, , 

Aantal klachten vanuit gemeenschap, 
afhandeling klacht (tijdsduur en 

1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 4,00 

tevredenheid) 

Totaal/ aantal 0,75 ' 1, 11 0,92 1,39 0,97 
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9··1 16 T t I b d r . d" t p ft IJ age . o a en eoor emgm 1ca oren ro 1 . 
0 is niet of lastig, 1 is te doen of redelijk, 2 is gemakkelijk of goed 
Een hogere score maakt een indicator beter op dit vlak 
lndicatoren worden geselecteerd op rang en al of niet overlappen van dezelfde meting. 
lndien overlap wordt hoogst scorende indicator gekozen 

Producten en diensten N=4 
Indicator en gerelateerd hoofddoel Past bij huidige Data Be'invloedbaarheid/st Levert het iets op Significantie voor Score Rang Bron indicator 

beleid en voorradigheid/kosten uurbaarheid voor VG als verbetert samenleving/het 
doelstellingen verzamelen milieu 

Volgen ladder van Lansink 

Hoeveelheden afval per hoofdstroom 5 ·.• 3 4 4 5 21 12 Interviews, 
voorkomen, hergebruikt. gerecycled, jaarverslag 2004 
verbrand, gestort ...,, 

'!,I 
,J 

- ~ - " - ·- -
Omzet verkregen per blok van de ladder van 5 2 5 4 

, 
3 19 14 Interviews, 

Lan sink jaarverslag 2004 

' I 

~ "l p 

Kosten per blok van de ladder van Lansink 6 2 4 6 4 22 10 Interviews 
per ton afval (verwerking) 

' 

Goede relatie met overheid 
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Ontvangen subsidies 

Goede relatie met klanten 

Hoeveel klanten houden zich met 
duurzaamheid bezig (certificering). Welke 
omzet komt van deze klanten en is deze 
groeiende? 

Klanttevredenheid 

Klachtenafhandeling klanten (aantallen , 
responstijd) 

Bijdragen aan afvalprobleem 

Hoeveelheid afval vervoerd/verwerkt 

5 

8 6 5 

van Gansewinkel ~ 

2 23 

19 

30 

7 5 29 

8 4 31 

9 GRI 

14 Interviews 

3 Interviews 

4 Interviews, 
Literatuur [15] 

1 Interviews 
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Goede verwerking 

% verwerkers met ISO 14001 en VCA 
certificaat 

Duurzame lnkoop 

% inkoop van duurzame leveranciers 

Kwaliteit 

% afval afgekeurd dat binnenkomt 

%afval afgekeurd dat uitgaat 

5 3 5 

6 3 5 

3 6 
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4 20 13 Interviews 

6 31 1 Interviews 

7 5 25 7 GRI 

8 4 26 6 Gesprekken 

8 4 27 5 Gesprekken 
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lnnovatie 

Onderzoekskosten 

Totaal 

Economische performance 

Indicator en gerelateerd hoofddoel 

Efficiency 

Ledigingen per uur 

Kosten en verbruik diesel per afgelegde 
kilometer 

Past bij huidige 
beleid en 
doelstellingen 

93 

N=4 

van Gansewinkel ~ 

51 69 94 

Data Bei"nvloedbaarheid/st Levert het iets op Significantie voor 
voorradigheid/kosten uurbaarheid voor VG als verbetert samenleving/het 
verzamelen milieu 

5 5 7 

4 5 7 

4 

63 

2 

6 

25 7 ISO 14031 , 
Literatuur [38) 

Score Rang Bron indicator 

26 

30 

11 Interviews 

3 Interviews, ISO 
14031 
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Kosten totale energieverbruik (ook als 
%omzet) 

Bezettingsgraad wagens en materieel 

Onderhoudskosten als gevolg van 
rijstijl/ander gedrag per ton afval 

Sorteerkosten per ton afval 

Vullingsgraad klanten en scheidingsgraad 

Scheidingsrendement sorteerlijnen 

Routedichtheid 8 5 5 

van Gansewinkel ~ 

5 27 

4 31 

3 25 

4 26 

3 20 

5 28 

8 3 29 

g Gesprekken, 
Literatuur (38] 

1 Interviews 

15 Interviews 

11 Gesprekken 

17 Interviews 

8 Gesprekken 

7 Interviews 
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Rendement operaties vergroten 

Wins! 

Omzet/ton afval 

Risico verminderen 

Value at risk (maximale verlies als gevolg 
van prijsveranderingen over periode van een 
maand} 

Gezond Groeien 

Aantal nieuwe klanten 

Solvabiliteit 

6 3 5 

8 4 5 

6 5 
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3 30 

6 3 23 

7 2 26 

8 4 30 

3 Jaarverslagen, 
interviews, 
literatuur; 
iedereen 

Interviews 

16 Jaarverslag 
Essen! 

11 Interviews 

3 Beleid VG 

133/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 

Groei omzet 3 30 3 Interviews 

31 1 Interviews, GRI 

2 27 g Interviews 

Totaal 132 78 85 127 62 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

s··1 17 K d t b d r . d" t p ft IJ age . wa ra ensom eoor emam 1ca oren ro 1 . 
Uitleg: Score 0, 1 of 2 
0 is niet of lastig, 1 is te doen of redelijk, 2 is gemakkelijk of goed 
Een hogere score maakt een indicator beter op dit vlak 
lndicatoren worden geselecteerd op rang en al of niet overlappen van dezelfde meting. 
lndien overlap wordt hoogst scorende indicator gekozen 

Producten en diensten N=4 
Indicator en gerelateerd hoofddoel Past bij huidige Data Be"invloedbaarheid/st Levert het iets op Significantie voor Kwadratensom 

beleid en voorradigheid/kosten uurbaarheid voor VG als verbetert samenleving/het totaal 
doelstellingen verzamelen milieu 

Volgen ladder van Lansink 

Hoeveelheden afval per hoofdstroom ~ 2,75 0,75 2,00 0,00 0,75 6,25 
voorkomen, hergebruikt, gerecycled, 

' verbrand , gestort 

' ~ 
Omzet verkregen per blok van de ladder van 2,75 1,00 0,75 ~ 2,00 0,75 7,25 
Lansink 

' 
. ~n ~ ~ 

Kosten per blok van de ladder van Lansink 
per ton afval (verwerking) 

1,00 1,00 2,00 3,00 0,00 7,00 

.. - e• 

Goede relatie met overheid 
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Ontvangen subsidies 

Goede relatie met klanten 

Hoeveel klanten houden zich met 
duurzaamheid bezig (certificering ). Welke 
omzet komt van deze klanten en is deze 
groeiende? 

Klanttevredenheid 

Klachtenafhandeling klanten (aantallen , 
responstijd) 

Bijdragen aan afvalprobleem 

Hoeveelheid afval vervoerd/verwerkt 0,00 1,00 0,75 

van Gansewinkel ~ 

5,75 

0,75 0,75 3,75 

0,00 0,00 1,50 

0,75 4,25 

0,00 0,00 1,75 
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Goede verwerking 

% verwerkers met ISO 14001 en VCA 
certificaat 

Duurzame lnkoop 

% inkoop van duurzame leveranciers 

Kwaliteit 

% afval afgekeurd dat binnenkomt 

%afval afgekeurd dat uitgaat 

3,00 0,75 2,75 

3,00 1,00 

van Gansewinkel ~ 

0,75 

0,75 0,75 3,75 

0,00 0,00 6,50 

0,00 0,00 4,75 
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TU/e 

lnnovatie 

Onderzoekskosten 

T otaal/aantal 

Economische performance N=4 

Indicator en gerelateerd hoofddoel 

Efficiency 

Ledigingen per uur 

Kosten en verbruik diesel per afgelegde 
kilometer 

Past bij huidige 
beleid en 
doelstellingen 

0,75 

1,42 

van Gansewinkel ~ 

1,25 0,77 0,78 

Data Be"invloedbaarheid/st Levert het iets op Significantie voor 
voorradigheid/kosten uurbaarheid voor VG als verbetert samenleving/het 
verzamelen milieu 

0,75 0,75 0,75 1,00 

0,75 0,75 1,00 

Kwadratensom 
totaal 

4,00 

4,50 
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Kosten totale energieverbruik (ook als 
%omzet) 

Onderhoudskosten als gevolg van 
rijstijl/ander gedrag per ton afval 

Sorteerkosten per ton afval 

Vullingsgraad klanten en scheidingsgraad 

Scheidingsrendement sorteerlijnen 

Routedichtheid 

1,00 0,00 0,75 

van Gansewinkel ~ 

0,75 3,25 

6,25 

1,75 

3,25 

0,75 0,00 2,50 

2,75 0,75 11,00 

0,75 0,75 3,00 

0,00 0,75 2,25 
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Rendement operaties vergroten 

Win st 

Risico verminderen 

Value at risk (maximale verlies als gevolg 
van prijsveranderingen over periode van een 
maand) 

Gezond Groeien 

Aantal nieuwe klanten 

Solvabiliteit 

0,75 

0,00 2,00 0,75 

0,75 

van Gansewinkel ~ 

5,50 

4,00 

1,00 0,75 6,25 

0,75 1,00 4,50 

0,00 2,00 4,50 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Groei omzet 0,00 

0,75 

T otaal/aantal 1, 11 0,93 0,76 1,08 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

s··1 18 T t I b d r . d" t Pl t IJ age . o a en eoor emgm 1ca oren ane . 
Uitleg: Score 0, 1 of 2 
0 is niet of lastig, 1 is te doen of redelijk, 2 is gemakkelijk of goed 
Een hogere score maakt een indicator beter op dit vlak 
lndicatoren worden geselecteerd op rang en al of niet overlappen van dezelfde meting. 
lndien overlap wordt hoogst scorende indicator gekozen 

Energie en materiaalverbruik N=7, Max=14 
Indicator en gerelateerd hoofddoel Past blj huldlge Data Beinvloedbaarheld/st Levert het lets op Slgnlflcantie voor Score Rang Bron Indicator 

belelden voorradlgheld/kosten uurbaarheld voor VG als verbetart samenlevlnglhet 
doelstalllngen verzamelen mllleu 

Goede voorsorterlng afval 

%Afval dat niet meer gesorteerd hoeft te 8 6 9 10 11 44 10 Interviews 
warden bij binnenkomst (al voorgesorteerd) 

lngangscontroles afval; we sturen de klant 12 9 11 13 11 56 1 Interviews 
op wat fout is; hoe sturen we de klant dat hij 
het beter gaat doen. Aantallen niet in orde en 
aantallen doorgegeven aan klant 

Elgen afvalproductle reduceren 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Hoeveelheid afval zelf geproduceerd 10 5 11 11 11 48 5 Literatuur (41] 
(gevaarlijk en niet-gevaarlijk) 

Gebrulk hulpmlddelen vennlnderen 

Gebruik schoonmaakmiddelen wasplaats 9 6 9 10 8 42 17 Interviews 

Hoeveelheid schoonmaakmiddel gebruikt 8 5 8 9 9 39 20 ISO 14031 
door eigen personeel of derden (service 
providers) 

Gebruik olien werkplaats 10 6 8 9 8 41 18 Gesprekken 

Energleverbrulk reduceren 

Hoeveelheid energie verbruik (electra, gas, 11 5 8 13 12 49 3 Interviews, GRI, 
brandstof)/ton per activiteit IS014031 

Brandstofverbruik per ton 12 8 7 11 11 49 3 Interviews, ISO 
14031 , Shanks 
jaarverslag 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

% alternatieve brandstof 9 4 9 13 12 47 6 Interviews 

%hernieuwbare energie en % groene stroom 9 3 9 11 12 44 10 Interviews, GRI, 
IS014031 

Kms/ton 8 6 6 8 7 35 21 Interviews 

Aantal voertuigbewegingen (per ton) 9 6 7 11 11 44 10 Gesprekken 

Modal shift (aantallen ton naar water/trein 12 8 10 13 13 56 1 Interviews 
i.p.v. over de weg en afstanden waarover dit 
afval vervoerd is) 

Sorterlng verbeteren 

Kosten sorteren per ton (per stroom) 10 8 9 11 8 46 9 Interviews, 
FOST Plus 
jaarverslag 

Waterverbrulk reduceren 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Hoeveelheid water verbruik en hergebruik 10 5 8 10 11 44 10 Interviews, GRI, 
per bron (kraan, grand , ander water) IS014031 

Rulmtegebrulk tot minimum beperken 

Aantal locaties nabij natuurgebieden en 9 7 9 8 11 44 10 GRI , IS014031 
milieubeschermende maatregelen aldaar. 

Ruimtegebruik (aantal m2 in gebruik) 7 9 8 8 8 40 19 GRI 

Hoeveelheid afval opgeslagen op de site 9 7 10 9 9 44 10 Gesprekken 

Hoeveelheid vergund 9 11 11 8 8 47 6 Gesprekken 

Totale verbrulk reduceren 

Geld verdiend door besparingen in energie, 10 2 8 13 10 43 16 IS014031 
water, of materiaalverbruik door verhoogde 
efficiency 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Aantal uren preventief onderhoud per jaar 11 5 10 13 8 47 6 Interviews, 
IS014031 

Totaal 202 131 185 222 209 

Het natuurlijk milieu N=7, Max=14 

Indicator en gerelateerd hoofddoel Past blj huldlge Data Beinvloedbaarheld/st Levert het lets op SlgnlflcanUe voor Score Rang Bron Indicator 
belelden voorradlgheld/kosten uurbaarheld voor VG als verbetert samenlevlnglhet 
doelstelllngen verzamelen milieu 

Voldoen aan wet en regelgevlng 

Klachtenafhandeling (per type (geluid , geur)) 11 6 8 12 11 48 13 Interviews, GRI, 
Aantallen en respons 

Boetes en overtredingen, kosten 13 10 10 13 12 58 3 Interviews, GRI , 
gerechtelijke procedures IS014031 

Aantal incidenten van non-compliance met 13 9 10 13 12 57 4 Interviews 
de wet, hieraan verbonden acties 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Herstellen problemen 

Geld uitgegeven aan sanering/milieuschade 11 9 9 14 12 55 6 VG Jaarverslag 
opruiming 2004 

Kosten schoonmaken (oppervlakte)water 11 8 9 13 12 53 10 IS014031, 
Literatuur [38] 

Reductle lncldenten 

Aantallen (bijna) incidenten; milieu- 13 7 10 13 12 55 6 Interviews, ISO 
incidenten en branden met schade 14031 

lnvesteringen in brandpreventie 14 10 11 13 12 60 2 Interviews 

Aantal risicomeldingen 12 10 9 13 12 56 5 Verslag Reym 
Groep 

Luchtvervulllng reduceren 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Euro classificatie motoren vloot 12 10 8 10 12 52 11 Verslag VG 
2004 

Emissies o.b.v. verbruik vloot/ Euro normen 13 10 8 11 13 55 6 Interviews, GRI , 
Pm 1 O/stof, NOx, C02 ISO 14031 

Bljdrage broelkaseffect reduceren 

Broeikasgas bijdrage vloot en vestigingen 10 5 8 8 11 42 16 GRI, IS014031 
inclusief C02 vrijgekomen bij 
energieopwekking 

C02 uitstoot/ton afval (per type?) 8 3 3 5 10 29 21 GRI, Literatuur 
[15) 

Aantal business trips bespaard door andere 6 2 9 11 9 37 19 Gesprekken 
manieren van communicatie 

Reduceren eml11le1 naar water 

Totale emissie naar water per type 11 1 7 9 12 40 17 Interviews, GRI, 
IS014031 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Gevaarlljk afval 

Hoeveelheid gevaarlijk afval 10 9 9 8 10 46 14 GRI, 1$014031 
getransporteerd, opgeslagen 

Hoeveelheid gevaarlijk afval gereduceerd 8 4 8 8 10 38 18 IS014031 , 
(eigen productie) Literatuur [41] 

Ozonlaag bescherming en aantasting 9 3 5 6 11 34 20 GRI, IS014031 
(hoeveelheid vrijgekomen CFK's of 
opgevangen) (Coolrec) 

Goed omgaan met bodem 

Bodem status per locatie (wel of niet 13 12 13 13 12 63 1 VG verslag 
vervuild, oppervlakte vervuild) en acties 2004, ISO 

14031 

Aantal spills en saneringen en kosten 11 8 10 13 12 54 9 Literatuur[38], 
GRI, ISO 
14031 ,VG 
verslag 2004 

Kosten bodembeschermende maatregelen 12 6 9 12 12 51 12 Gesprekken 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

o/ovloeistofdichte vloer t.o.v. gehele opperlak 9 10 8 9 9 45 15 Gesprekken 

Totaal 230 152 181 227 238 
Management N=7, Max=14 
Indicator en gerelateerd hoofddoel Past blj huldlge Data . Beinvloedbaarheld/st Levert het lets op Slgnlflcantle voor Score Rang Bron Indicator 

belelden voorradlgheld/kosten uurbaarheld voor VG als verbetert samenlevlnglhet 
doelstelllngen verzamelen mllleu 

Goed omgaan met doelen en metingen 

Aantallen milieudoelstellingen en metingen. 10 8 8 10 11 47 7 Interviews, 
1$014031 

Aantal doelen bereikt als percentage doelen 10 7 9 11 11 48 6 Interviews, 
gesteld 18014031 ,meer 

dere 
jaarverslagen 

Kosten monitoren mil ieu impacts 9 4 7 9 7 36 13 Interviews, 
1$014031 , 
Literatuur (38) 

Aantal mensen met milieu 10 10 9 8 8 45 9 1$014031 
verantwoordelijkheid 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Aantal niveaus met milieu 11 8 8 9 7 43 10 IS014031 
verantwoordelijkheid 

Correct Audltbeleld 

Aantal audits 12 11 12 11 9 55 1 Interviews, ISO 
14031 , 
Literatuur (38) 

Aantal audit bevindingen met daaraan 11 11 11 11 8 52 2 Interviews, ISO 
verbonden actie 14031 

Aantal audit bevindingen opgelost en tijd 10 7 9 11 9 46 8 Interviews 
hieraan gespendeerd (als deel van totaal), 
snelheid oplossen 

Grootte KAM-team 10 10 8 8 7 43 10 IS014031 

Aantal milieuaspecten in beeld ; aantal met 13 11 8 10 9 51 4 Gesprekken 
acties. Aantal met prioriteit hoog. Aantallen 
met andere prioriteiten . 

Goede Leveranclersselectle 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Aantal milieu gecertificeerde service 12 5 10 11 11 49 5 1$014031 
providers/leveranciers 

%verpakkingen hergebruikt; levensduur 11 3 7 9 10 40 12 Literatuur [15], 
verpakking/container GRI , 1$014031 

Voldoende Miiieu lnvesterlngen 

Totale milieu-investeringen (in €) 13 7 10 11 11 52 2 Interviews, 
Literatuur [38], 
Verslag 
(GAAEB) 
Gemeente 
Amsterdam 
Afval Energie 
Bedrijf 

Totaal 142 102 116 129 118 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

s··1 19 K d t b d r . d" t Pl t IJ age . wa ra ensom eoor emgm 1ca oren ane . 
Uitleg: Score 0,1 of 2 
0 is niet of lastig, 1 is te doen of redelijk, 2 is gemakkelijk of goed 
Een hogere score maakt een indicator beter op dit vlak 
lndicatoren worden geselecteerd op rang en al of niet overlappen van dezelfde meting. 
lndien overlap wordt hoogst scorende indicator gekozen 

Energie en materiaalverbruik N=7 
Indicator en gerelateerd hoofdc:toel Past blj huldlge Data Beinvloedbaarheld/st Levert het lets op Slgnlflcantle voor Totale 

belelden voorradlgheld/kosten uurbaarheld voor VG als verbetert samenlevlnglhet kwadratenso 
c:toelstelllngen verzamelen mllleu m 

Goede voorsorterlng afval 

%Afval dat niet meer gesorteerd hoeft te 4,86 2,86 3,43 3,71 1, 71 16,57 
warden bij binnenkomst (al voorgesorteerd) 

lngangscontroles afval; we sturen de klant 1,43 3,43 1,71 0,86 1,71 9,14 
op wat fout is; hoe sturen we de klant dat hij 
het beter gaat doen. Aantallen niet in orde en 
aantallen doorgegeven aan klant 

Elgen afvalproductle reduceren 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Hoeveelheid afval zelf geproduceerd 
(gevaarlijk en niet-gevaarlijk) 

3,71 3,43 1,71 1,71 1,71 12,29 

Gebrulk hulpmlddelen vermlnderen 

Gebruik schoonmaakmiddelen wasplaats 3,43 2,86 3,43 3,71 4,86 18,29 

Hoeveelheid schoonmaakmiddel gebruikt 4,86 3,43 4,86 3,43 3,43 20,00 
door eigen personeel of derden (service 
providers) 

Gebruik olien werkplaats 3,71 4,86 4,86 3,43 2,86 19,71 

Energleverbrulk reduceren 

Hoeveelheid energie verbruik (electra, gas, 
brandstof)/ton per activiteit 

1,71 1,43 0,86 0,86 1,43 6,29 

Brandstofverbruik per ton 1,43 2,86 2,00 3,71 1,71 11, 71 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

% alternatieve brandstof 5,43 3,71 3,43 0,86 1,43 14,86 

%hernieuwbare energie en % groene stroom 5,43 1, 71 3,43 3,71 1,43 15,71 

Kms/ton 2,86 2,86 0,86 4,86 4,00 15,43 

Aantal voertuigbewegingen (per ton) 1,43 2,86 2,00 1,71 1,71 9,71 

Modal shift (aantallen ton naar water/trein 
i.p.v. over de weg en afstanden waarover dit 

3,43 0,86 3,71 0,86 0,86 9,71 

afval vervoerd is) 

Sorterlng verbeteren 

Kosten sorteren per ton (per stroom) 3,71 2,86 1,43 1,71 2,86 12,57 

Waterverbrulk reduceren 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Hoeveelheid water verbruik en hergebruik 
per bran (kraan, grand, ander water) 

1,71 1,43 0,86 1, 71 1,71 7,43 

Rulmtegebrulk tot minimum beperken 

Aantal locaties nabij natuurgebieden en 
milieubeschermende maatregelen aldaar. 

3,43 2,00 5,43 4,86 1,71 17,43 

Ruimtegebruik (aantal m2 in gebruik) 4,00 3,43 0,86 2,86 0,86 12,00 

Hoeveelheid afval opgeslagen op de site 3,43 2,00 1,71 3,43 1,43 12,00 

Hoeveelheid vergund 5,43 3,71 1, 71 4,86 4,86 20,57 

Totale verbrulk reduceren 

Geld verdiend door besparingen in energie, 
water, of materiaalverbruik door verhoogde 

3,71 1,43 2,86 0,86 5,71 14,57 

efficiency 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Aantal uren preventief onderhoud per jaar 1,71 1,43 1,71 0,86 4,86 10,57 

Totaal/aantal 3,37 2,64 2,52 2,60 2,52 

Het natuurlijk milieu N=7 

Indicator en gerelateerd hoofddoel Past blJ huldlge Data Beinvloedbaarheld/st Levert het lets op SlgnlflcanUe voor Tota le 
belelden voorradlgheldlkosten uurbaarheld voor VG als verbetert samenlevlnglhet kwadratenso 
doelstelllngen verzamelen mllleu m 

Voldoen aan wet en regelgevlng 

Klachtenafhandeling (per type (geluid , geur)) 1,71 2,86 0,86 1,43 3,71 10,57 
Aantallen en respons 

Boetes en overtredingen, kosten 0,86 1,71 1, 71 0,86 1,43 6,57 
gerechtelijke procedures 

Aantal incidenten van non-compliance met 0,86 1,43 1,71 0,86 1,43 6,29 
de wet, hieraan verbonden acties 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Herstellen problemen 

Geld uitgegeven aan sanering/milieuschade 
opruiming 

1,71 3,43 3,43 0,00 1,43 10,00 

Kosten schoonmaken (oppervlakte)water 1,71 2,86 1,43 0,86 1,43 8,29 

Reductle lncldenten 

Aantallen (bijna) incidenten; milieu-
incidenten en branden met schade 

0,86 4,00 1,71 0,86 1,43 8,86 

lnvesteringen in brandpreventie 0,00 1,71 1,71 0,86 1,43 5,71 

Aantal risicomeldingen 1,43 1,71 1,43 0,86 1,43 6,86 

Luchtvervulllng rec:luceren 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Euro classificatie motoren vloot 3,43 3,71 4,86 3,71 1,43 17,14 

Emissies o.b.v. verbruik vloot/ Euro normen 0,86 1,71 4,86 1,71 0,86 10,00 
Pm 1 O/stof, NOx, C02 

Bljdrage broelkaseffect reduceren 

Broeikasgas bijdrage vloot en vestigingen 1,71 1,43 0,86 2,86 1,71 8,57 
inclusief C02 vrijgekomen bij 
energieopwekking 

C02 uitstoot/ton afval (per type?) 2,86 1,71 3,71 5,43 3,71 17,43 

Aantal business trips bespaard door andere 
manieren van communicatie 

2,86 1,43 1,43 1,71 3,43 10,86 

Reduceren emlssles naar water 

Totale emissie naar water per type 1,71 0,83 2,00 3,50 1,43 9,48 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Gevaarlljk afval 

Hoeveelheid gevaarlijk afval 3,71 1,50 
getransporteerd, opgeslagen 

1,43 3,33 1,71 11,69 

Hoeveelheid gevaarlijk afval gereduceerd 
(eigen productie) 

4,86 3,33 2,86 3,33 1,71 16,10 

Ozonlaag bescherrning en aantasting 5,43 1,50 1,43 4,00 3,71 16,07 
(hoeveelheid vrijgekomen CFK's of 
opgevangen) (Coolrec) 

Goed omgaan met bodem ' 

Bodem status per locatie (wel of niet 0,86 1,43 0,86 0,86 1,43 5,43 
vervuild , oppervlakte vervuild) en acties 

Aantal spills en saneringen en kosten 3,71 4,86 3,71 0,86 1,43 14,57 

Kosten bodembescherrnende maatregelen 1,43 2,86 1,43 1,43 1,43 8,57 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

%vloeistofdichte vloer t.o.v. gehele opperlak 3,43 3,71 2,86 3,43 3,43 16,86 

Totaal/aantal 2,19 2,37 2,20 2,04 1,96 
Management N=7 
Indicator en gerelateerd hoofddoel Past blj huldlge Data Beinvloedbaarheldlst Levert het lets op Slgnlflcantle voor Totale 

belelden voorradlgheld/kosten uurbaarheld voor VG als verbetert samenlevlng/het kwadratenso 
doelstelllngen verzamelen mllleu m 

Goed omgaan met doelen en metlngen 

Aantallen milieudoelstellingen en metingen. 3,71 0,86 2,86 3,71 3,71 14,86 

Aantal doelen bereikt als percentage doelen 
gesteld 

3,71 2,00 3,43 1,71 1,71 12,57 

Kosten monitoren milieu impacts 3,43 1,71 2,00 3,43 4,00 14,57 

Aantal mensen met milieu 3,71 1,71 
verantwoordelijkheid 

3,43 2,86 2,86 14,57 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Aantal niveaus met milieu 3,71 2,86 2,86 3,43 2,83 15,69 
verantwoordelijkheid 

Correct Audltbeleld 

Aantal audits 1,43 3,71 1,43 1, 71 1,43 9,71 

Aantal audit bevindingen met daaraan 3,71 1,71 1,71 3,71 2,86 13,71 
verbonden actie 

Aantal audit bevindingen opgelost en tijd 1,71 4,00 3,43 1,71 3,43 14,29 
hieraan gespendeerd (als deel van totaal), 
snelheid oplossen -

Grootte KAM-team 3,71 1,71 2,86 0,86 0,00 9,14 

Aantal milieuaspecten in beeld ; aantal met 
acties. Aantal met prioriteit hoog. Aantallen 

0,86 1,71 2,86 1,71 1,43 8,57 

met andere prioriteiten. 

Goede Leveranclersselectle 
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Aantal milieu gecertificeerde service 1,43 1,43 3,71 1,71 1,71 10,00 
providers/leveranciers 

%verpakkingen hergebruikt; levensduur 
verpakking/container 

1,71 1,71 2,00 3,43 1,71 10,57 

Voldoende Milieu lnvntertngen 

Totale milieu-investeringen (in€) 0,86 4,00 1,71 1,71 1,71 10,00 

2,59 2,24 2,64 2,44 2,26 

163/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 

a··1 20 0 . ht t d p P ft Pl t IJ age . verz1c opscoor ers eo1 Pe, ro 1 ane . 
' People 

Gewone rangschikking Indicator Hoofddoel Punten Procentueel Kwadratensom (n=4) 

Medewerkers 

1 Aantal dagen zonder ongeval Beperking ongelukken, veiligere werkplek 36 90 2,5 

2 IF en SR Beperking ongelukken, veiligere werkplek 35 87,5 2,75 

3 Aantal veiligheids/rampenoefeningen Beperking ongelukken, veiligere werkplek 35 87,5 2,75 

4 Aantal BHV mensen Beperking ongelukken, veiligere werkplek 34 85 2,5 
4 Aantal verloren dagen door ziekte en Gezonde werknemers, beperking 34 85 3 

onqevallen onaelukken, veiliaere werkplek 
Sociale gerechtigheid en ontwikkeling van de gemeenschap 

1 Gereden schades Veiligheid gemeenschap 33 82,5 2,75 

1 lnvesteringen in Dobli spiegels en andere Veiligheid gemeenschap 33 82,5 6,25 
veiligheidsmaatregelen . 

3 Aantal verkeersovertredingen/processen Veiligheid gemeenschap 29 72,5 3,25 
verbaal 

4 Aantallen klachten en afhandeling Goed opereren binnen gemeenschap 28 70 4 

Rangschikking zonder 
overlap 
Medewerkers P,D,B,L,S Max Kwadratens 

om (n=4) 
1 Aantal dagen zonder ongeval Beperking ongelukken, veiligere 36 90 8,7,6,8,7 8,8,8,8,8 2,5 

werkplek, gezondere werknemers 
2 Aantal verloren dagen door ziekte en Gezonde werknemers, beperking 34 85 8,6,6,8,6 8,8,8,8,8 3 

ongevallen ongelukken, veiliqere werkplek 
3 Tevredenheid medewerkers (MTO} Tevreden medewerkers/goede 30 75 8,6,5,6,5 8,8,8,8,8 5,5 

werkgever 
4 Aantal werknemers (evt. %) dat training Opleiden werknemers, sociale werkgever 28 70 7,4,6,6,5 8,8,8,8,8 5,5 

kreeg, tijd gespendeerd van die zijn 
werknemers in traininq 

Sociale gerechtigheid en ontwikkeling van de gemeenschap 

1 Gereden schades Veiligheid gemeenschap 33 82,5 8,6,5,8,6 8,8,8,8,8 2,75 
1 lnvesteringen in Dobli spiegels en andere Veiligheid gemeenschap 33 82,5 7,6,7,7,6 8,8,8,8,8 6,25 

veiliaheidsmaatregelen. 
3 Aantallen klachten en afhandeling Goed opereren binnen gemeenschap 28 70 6,3,5,7,7 8,8,8,8,8 4 
4 Hoeveelheid geld ge"investeerd in Gemeenschapsontwikkeling 27 67,5 7,4,6,5,5 8,8,8,8,8 7,25 

projecten voor de gemeenschap 
'donaties), investerinqen buiten orimaire 
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lproces om (lezen en schrijven) 

Rangschikking zonder datavoorradigheid 

Medewerkers Zonder Procentueel 
datav 

1 Aantal dagen zonder ongeval Beperking ongelukken, veiligere werkplek 36 90 29 90,63 

1 IF en SR Beperking ongelukken, veiligere werkplek 35 87,5 29 90,63 

3 Aantal verloren dagen door ziekte en Gezonde werknemers , beperking 34 85 28 87,50 
onaevallen ongelukken, veiligere werkplek 

3 Aantal veiligheids/rampenoefeningen Beperking ongelukken, veiligere werkplek 35 87,5 28 87,50 

Sociale gerechtigheid en ontwikkeling van de gemeenschap 

1 Gereden schades Veiligheid gemeenschap 33 82,5 27 84,38 

1 lnvesteringen in Dobli spiegels en andere Veiligheid gemeenschap 33 82,5 27 84,38 
veiliaheidsmaatreaelen. 

3 Aantal verkeersovertredingen/processen Veiligheid gemeenschap 29 72,5 25 78,13 
verbaal 

3 Aantallen klachten en afhandeling Goed opereren binnen gemeenschap 28 70 25 78,13 

Rangschikking zonder datavoorradigheid en overlap 

Medewerkers 

1 Aantal dagen zonder ongeval Beperking ongelukken, veiligere werkplek 36 90 29 90,63 

1 IF en SR Beperking ongelukken, veiligere werkplek 35 87,5 29 90,63 

3 Aantal verloren dagen door ziekte en Gezonde werknemers, beperking 34 85 28 87,50 
onaevallen onaelukken, veiliaere werkplek 

4 Tevredenheid werknemers (resultaten Tevreden medewerkers/goede 30 75 24 75,00 
medewerker tevredenheidsonderzoek) werkgever 

4 Aantal werknemers (evt. %) dat training Opleiden werknemers, sociale werkgever 28 70 24 75,00 
kreeg, tijd gespendeerd van die zijn 
werknemers in training 

Sociale gerechtigheid en ontwikkeling van de gemeenschap 

1 Gereden schades Veiligheid gemeenschap 33 82,5 27 84,38 

1 lnvesteringen in Dobli spiegels en andere Veiligheid gemeenschap 33 82,5 27 84,38 
veiligheidsmaatregelen . 

3 Aantallen klachten en afhandeling Goed opereren binnen gemeenschap 28 70 25 78,13 

4 Hoeveelheid geld ge"investeerd in Gemeenschapsontwikkeling 27 67,5 23 71 ,88 
projecten voor de gemeenschap 
(donaties), investeringen buiten primaire 
proces om (lezen en schriiven) 
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Profit 

Gewone rangschikking Indicator Hoofddoel Punten Procentueel Kwadratensom (n=4) 

Producten en diensten 

1 Hoeveelheid afval vervoerd/verwerkt Bijdragen aan afvalprobleem 31 77,5 1,75 

1 % verwerkers geaudit door eigen organisatie of in Goede verwerking 31 77,5 4 ,75 
samenwerkinq met anderen 

3 Klanttevredenheid Goede klantenrelatie 30 75 1,5 

4 Klachtenafhandeling klanten (aantallen , responstijd) Goede klantenrelatie 29 72,5 4,25 

Economische performance 

1 Bezettingsgraad wagens en materieel Efficiency 31 77,5 1,75 

1 Groei winst Gezonde groei/goed rendement 31 77,5 3,75 

3 Kosten en verbruik diesel per afgelegde kilometer Efficiency/milieu schade beperken 30 75 4,5 

3 Winst Rendement operaties vergroten 30 75 5,5 

3 Solvabiliteit Gezonde groei 30 75 4,5 

3 Groei omzet Gezonde groei 30 75 4,5 

Rangschikking zonder m i:: . 
" overlap - ~ ·!l.. ' - ~· - -'~ ,_,.,.~ PH IJ: - •· -

Producten en diensten 11•1 .~~ '"o: P,D,B,L,S Max Kwadratens 
om (n=4) 

1 Hoeveelheid afval vervoerd/verwerkt Bijdragen aan afvalprobleem D- 31 
"'' 

77,5 8,6,5,8,4 8 ,8,8 ,8,8 1,75 
- 1 % verwerkers geaudit door eigen organisatie of in Goede verwerking 31 - 77,5 8,4,6,7,6 8,8,8 ,8,8 4,75 

., ~"' samenwerkinq met anderen ~ " Ii' " ~,., ~I~ 3 Klanttevredenheid Goede klantenrelatie ~ 30 75 8,5,5,8,4 8,8 ,8,8,8 1,5 
"" 'i '~ .... ro 

4 % afval afgekeurd dat uitgaat Sf Kwaliteit leveren 
~ IL n 

27 67,5 6,3,6,8,4 8,8,8,8,8 4,75 

Economische performance l ,1 :1 g,, ~ -
1 Bezettingsgraad wagens en materieel ''l .... ' Efficiency -- -· 31 77,5 8,6,5,8,4 8,8,8,8,8 1,75 

·- 2 Groei winst Gezonde groei/goed rendement 31 77,5 8,6,5,8,3 8,8,8 ,8,8 3,75 

3 Kosten en verbruik diesel per afgelegde kilometer Efficiency/milieu schade beperken r.. ,, 30 75 8,4,5,7,6 8,8,8,8,8 4,5 

- 3 Solvabiliteit Gezonde groei 30 
~ 

75 7,6,5,8,4 8,8,8,8,8 4,5 

... ~-........ .e. "'~~J. ,;;·~r; .•... '"ljf~,.,f;;:· .!t ~I 

""- '" ~"' """ -·'· - ·-· .. 

j Rangschikking zonder datavoorradigheid jzonder jProcentueel I 
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datav 

Producten en diensten 

1 % verwerkers geaudit door eigen organisatie of in Goede verwerking 31 77,5 27 84,38 
samenwerking met anderen 

2 Klanttevredenheid Goede klantenrelatie 30 75 25 78,13 

2 Klachtenafhandeling klanten (aantallen , responstijd) Goede klantenrelatie 29 72,5 25 78,13 

2 Hoeveelheid afval vervoerd/verwerkt Bijdragen aan afvalprobleem 31 77,5 25 78,13 

Economische performance 

1 Kosten en verbruik diesel per afgelegde kilometer Efficiency/milieu schade beperken 30 75 26 81 ,25 

2 Kosten totale energieverbruik (ook als %omzet) Efficiency/milieu schade beperken 27 67,5 25 78,13 

2 Bezettingsgraad wagens en materieel Efficiency 31 77,5 25 78,13 

2 Scheidingsrendement sorteerlijnen Efficiency 25 62,5 25 78,13 

2 Groei winst Gezonde groei/goed rendement 31 77,5 25 78,13 

Rangschikking zonder datavoorradigheid en overlap 

Producten en diensten 

1 % verwerkers geaudit door eigen organisatie of in Goede verwerking 31 77,5 27 84,38 
samenwerking met anderen 

2 Klanttevredenheid Goede klantenrelatie 30 75 25 78,13 

2 Klachtenafhandeling klanten (aantallen , responstijd) Goede klantenrelatie 29 72,5 25 78,13 

2 Hoeveelheid afval vervoerd/verwerkt Bijdragen aan afvalprobleem 31 77,5 25 78,13 

Economische performance 

1 Kosten en verbruik diesel per afgelegde kilometer Efficiency/milieu schade beperken 30 75 26 81 ,25 

2 Bezettingsgraad wagens en materieel Efficiency 31 77,5 25 78,13 

2 Scheidingsrendement sorteerlijnen Efficiency 25 62,5 25 78,13 

2 Groei winst Gezonde groei/goed rendement 31 77,5 25 78,13 
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Planet 

Gewone rangschikking Indicator Hoofddoel Punten Procentueel Kwadratensom (n=7) 

Energie en materiaalverbruik 

1 lngangscontroles afval (%afkeur en Goede voorsortering afval 56 80,00 9,14 
aangegeven naar klant) 

1 Modal shift; aantal tonnen afval over spoor Reductie energieverbruik, inzet andere 56 80,00 9,71 
en water i.p.v. over de weg en afstanden transportmiddelen 
dat dit afval vervoerd is 

3 Hoeveelheid energie verbruik (electra, gas, Reductie energieverbruik 49 70,00 6,29 
brandstof)/ton per activiteit 

3 Brandstofverbruik per ton Reductie energieverbruik 49 70,00 11,71 

Het natuurlijk milieu 

1 Bodem status per locatie (wel of niet Goed bodembeheer 63 90,00 5,43 
vervuild , oppervlakte vervuild) en acties 

2 lnvesteringen in brandpreventie Reductie incidenten 60 85,71 5,71 

3 Boetes en overtredingen, kosten Voldoen aan wet- en regelgeving 58 82,86 6,57 
lgerechtelijke procedures 

4 Aantal incidenten van non-compliance met Voldoen aan wet- en regelgeving 57 81,43 6,29 
de wet, hieraan verbonden acties 

Management 

1 Aantal audits Correct auditbeleid 55 78,57 9,71 

2 Aantal audit bevindingen met daaraan Correct auditbeleid 52 74,29 13,71 
verbonden actie 

2 Totale milieu-investeringen (in €) Voldoende investeren in milieu 52 74,29 10 

4 Aantal milieuaspecten in beeld ; aantal met Correct milieumanagement 51 72,86 8,57 
acties. Aantal met prioriteit hoog. Aantallen 
met andere prioriteiten. 

Rangschikking zonder 
overlap 
Energie en materiaalverbruik P,D,B,L,S Max Kwadratens 

om (n=7) 
1 lngangscontroles afval (%afkeur en Goede voorsortering afval 56 80,00 12,9,11,13,11 14,14,14,14,14 9,14 

aangegeven naar klant) 
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1 Modal shift; aantal tonnen afval over spoor Reductie energieverbruik, inzet andere 56 80,00 12,8,10,13,13 14,14,14,14,14 9,71 
en water i.p.v. over de weg en afstanden transportmiddelen 
dat dit afval vervoerd is 

3 Hoeveelheid energie verbruik (electra, gas, Reductie energieverbruik 49 70 ,00 11 ,5,8, 13, 12 14,14,14,14,14 6,29 
brandstof)/ton per activiteit 

4 Hoeveelheid afval zelf geproduceerd Reductie eigen afval 48 68,57142857 10,5,11 ,11,11 14,14,14,14,14 12,29 
(aevaarliik en niet-aevaarliikl 

Het natuurlijk milieu 

1 Bodem status per locatie (wel of niet Goed bodembeheer 63 90,00 13,12,13,13,12 14,14,14,14,14 5,43 
vervuild , oppervlakte vervuild) en acties 

2 lnvesteringen in brandpreventie Reductie incidenten 60 85,71 14, 10, 11, 13, 12 14,14,14,14,14 5,71 

3 Boetes en overtredingen , kosten Voldoen aan wet- en regelgeving 58 82,86 13,10,10,13,12 14,14,14,14,14 6,57 
gerechtelijke procedures 

4 Aantal risicomeldingen Reductie incidenten 56 80 12,10,9,13,12 14,14,14,14,14 6,86 

Management 

1 Aantal audits en aantal audit bevindingen Correct auditbeleid 52 74,29 11 , 11 , 11 , 11 ,8 14,14,14,14,14 13,71 
met daaraan verbonden actie 
!(*samengevoegd) 

1 Totale milieu-investeringen (in €) Voldoende investeren in milieu 52 74,29 13,7,10,11,11 14,14,14,14,14 10 

3 Aantal milieuaspecten in beeld ; aantal met Correct milieumanagement 51 72,86 13,11 ,8,10,9 14,14,14,14,14 8,57 
acties. Aantal met prioriteit hoog. Aantallen 
met andere prioriteiten . 

4 Aantal milieu gecertificeerde service Goede leveranciersselectie 49 70 12,5,10,11,11 14,14,14,14,14 10 
I providers/leveranciers 

Rangschikking zonder datavoorradigheid 

Energie en materiaalverbruik Zander datav Procentueel 
1 Modal shift; aantal tonnen afval over spoor Reductie energieverbruik, inzet andere 56 80,00 48 85,71 

en water i.p.v. over de weg en afstanden transportmiddelen 
dat dit afval vervoerd is 

2 lngangscontroles afval (%afkeur en Goede voorsortering afval 56 80,00 47 83,93 
aanaeaeven naar klantl 

3 Hoeveelheid energie verbruik (electra , gas, Reductie energieverbruik 49 70,00 44 78,57 
brandstof)/ton per activiteit 

4 Hoeveelheid afval zelf geproduceerd Reductie eigen afval 48 68,57142857 43 76,79 
~aevaarliik en niet-aevaarliikl 

4 % alternatieve brandstof Energieverbruik reduceren/veranderen 47 67, 14285714 43 76,79 

Het natuurlijk milieu 
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1 Bodem status per locatie (wel of niet Goed bodembeheer 63 90,00 51 91 ,07 
vervuild , oppervlakte vervuild) en acties 

2 lnvesteringen in brandpreventie Reductie incidenten 60 85,71 50 89,29 

3 Boetes en overtredingen , kosten Voldoen aan wet- en regelgeving 58 82,86 48 85,71 
qerechteliike procedures 

3 Aantal incidenten van non-compliance met Voldoen aan wet- en regelgeving 57 81,43 48 85,71 
de wet, hieraan verbonden acties 

3 Aantallen (bijna) incidenten; milieu- Reductie incidenten 48 85,71 
incidenten en branden met schade 

Management 

1 Totale milieu-investeringen (in €) Voldoende investeren in milieu 52 74,29 45 80,36 

2 Aantal milieu gecertificeerde service Goede leveranciersselectie 49 70 44 78,57 
I oroviders/leveranciers 

2 Aantal audits en aantal audit bevindingen Correct auditbeleid 52 74,29 44 78,57 
met daaraan verbonden actie 
(*samenqevoeqd) 

4 Aantal doelen bereikt t.o .v. doelen gesteld Goed omgaan met doelen en metingen 47 67,14 41 73,21 

Rangschikking zonder datavoorradigheid en overlap 

Energie en materiaalverbruik 

1 Modal shift; aantal tonnen afval over spoor Reductie energieverbruik , inzet andere 56 80,00 
en water i.p.v. over de weg en afstanden transportmiddelen 
dat dit afval vervoerd is 

2 lngangscontroles afval (%afkeur en Goede voorsortering afval 56 80,00 
aanqeqeven naar klant) 

3 Hoeveelheid energie verbruik (electra , gas, Reductie energieverbruik 49 70,00 
brandstof)/ton per activiteit 

4 Hoeveelheid afval zelf geproduceerd Reductie eigen afval 48 68,57142857 
loevaarliik en niet-qevaarliik) 

Het natuurlijk milieu 

1 Bodem status per locatie (wel of niet Goed bodembeheer 63 90,00 
vervuild, oppervlakte vervuild) en acties 

2 lnvesteringen in brandpreventie Reductie incidenten 60 66,67 

3 Boetes en overtredingen, kosten Voldoen aan wet- en regelgeving 58 82,86 
oerechteliike procedures 

3 Aantallen {bijna) incidenten; milieu- Reductie incidenten 55 78,57142857 
incidenten en branden met schade 

Management 

170/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 

1 Totale milieu-investeringen (in €) Voldoende investeren in milieu 52 74,29 

2 Aantal milieu gecertificeerde service Goede leveranciersselectie 49 70 
I providers/leveranciers 

3 Aantal audits en aantal audit bevindingen Correct auditbeleid 52 74,29 
met daaraan verbonden actie 
(*samenqevoeqd) 

4 Aantal doelen bereikt t.o.v. doelen gesteld Goed omgaan met doelen en metingen 47 67,14 
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Bijlage 21: Uitleg meetniveau's Van Gansewinkel 

Er zijn binnen Van Gansewinkel vier duidelijke niveaus te herkennen (van hoog naar 
laag): 
1. 
2. 
3. 
4. 

Het groepsniveau 
Het nationale niveau 
Het regio niveau 
Het vestigingniveau 

Allereerst is er het groepsniveau (het hoogste niveau). Vervolgens is er een indeling 
mogelijk per land (Belgie of Nederland). Er zijn verschillen in wetgeving en cultuur die 
deze onderscheiding wenselijk maken. Deze verschillen zorgen ervoor dat het niet 
verstandig en lastig is om direct naar groepsniveau te aggregeren. Vergelijking 
tussen beide landen is ook lastig doch niet onmogelijk mits er rekening gehouden 
wordt met de verschillen. Het niveau onder het nationale niveau is het regio niveau. 
Er zijn tien regio's in de Benelux organisatie; zeven Nederlandse en drie Belgische. 
Binnen de regio's zijn er de verschillende vestigingen. (Zie Figuur 20 en Bijlagen 2 en 
3) 

Van Gansewinkel Groep 

Nederland Belgie I Elders 

I 
Regio's: Regio's: 
• Limburg • Centrum/Oost-Belgie: 
• Noord-Nederland • Wallonie 
• Oost-Nederland • West-Belgie . Oost-Brabant 

• Zuidwest Nederland 

• Randstad-Noord 

• Zuid-Holland 

Figuur 20 De VG regio's 

ldealiter is een indicator meetbaar op vestiging niveau, omdat dit vergelijking tussen 
vestigingen mogelijk kan maken. Tevens kunnen acties plaatsvinden op het laagste 
niveau van de organisatie en kunnen de betrokkenen bewust gemaakt worden van 
het feit dat een van bovenaf opgelegde actie ook daadwerkelijk lokaal noodzakelijk is 
en niet een actie is die niet voor de vestiging opgaat. lnitieel is bij het beoordelen van 
de indicatoren door de personen weergegeven in Bijlage 22 aangegeven dat deze op 
vestigingsniveau gemeten moeten worden tenzij de betrokkenen dit als 
onwerkelijk/onwerkbaar zien. In dat geval kunnen zij het volgens hen best haalbare 
niveau aangeven (met het groepsniveau als hoogste, maar tevens slechtste niveau). 

172/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 
Bi"la e 22: Beoordelaars indicatoren 

Jan Cl ncke 
Jasper Hersbach 
Jeroen Fri'ters 
John Wiericx 
Katleen Thomas 

Larry Meenk 
Marc Ruis 
Marielle de Jon e 
Patrick Deprez 

Planet Functie 
Mana er QSE Qualit Safet Environment 

Environmental En ineer Nederland 
Hoofd controlling regio Zuidwest/ re iocontroller 
Milieucoi:irdinator Vlaamse vestigingen en Environmental 
En ineer Bel ie 
Directeur HRM 
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s··1 23 St k h Id IJ age . a e 0 er map . 
Wie Voorbeeld lnvloed lnteresse Wat willen ze weten? 
Klanten Continu'iteit relatie 
Grote klanten NAM, OAF Hoog Hoog Zij willen weten hoe goed 

huisvaderschap geborgd en 
ingericht is. Conform 
milieuregels werken 

Shell , Schiphol , HEMA, Vendex KBB, IKEA, Heijmans Ze zijn steeds meer 
ge'interesseerd in 
veiligheidsprestaties en 
benchmarking van markten; 
hoeveel afval produceren 
ziekenhuizen onderling 
bijvoorbeeld . 

Ministeries: Defensie, Financien, Belastingdienst Creativiteit, innovativiteit, 
integer handelen, en de lange 
termijn groei. 

DSM, NedCar, Center Parks Milieuproblemen 
Rabobank, ING Certificering 
Corus Klantgerichtheid 
Essent Waar gaat het afval heen en 

waarom 
Belgische klanten: BIAC, Luchthaven Brussel 
Fortys, KBC (bank), Solvay 
Alea tel 

Middelgrote klanten Landa! Greenparks, Hogenboom Midden Midden Aandacht voor MVO 
vakantieparken 

Kleine klanten Bakker op de hoek, etc. Laag Laag Prijs+service 

Leveranciers 
Productleveranciers Geesink, OAF, Mercedes, Janus Laag Laag 

Va ten 
Diensten Arbeid : Tence, Adecco Laag Hoog Veilige werkplek 

Telefonie: KPN, T-Mobile, Proximus 
Verwerkers Soborel , Holcim, ATM Laag Hoog Waar gaat het afval heen en 

waarom 
Medewerkers Hoog Hoog Continu'iteit van het 

bedrijf/werkplek 
Veilige werkplek 
Hoe VG er binnen 5 jaar uit ziet 
qua marktpositie, 
structuur/organisatie. 
Tevredenheid 
Milieubeleid en bereiken van 
milieudoelen 

Pers Landelijke dagbladen: Secundaire stakeholder (invloed Calamiteiten 
economische en sociale redacties via invloed op anderen) 
(leukste werkgever) 
Radio en TV zijn nieuwsgericht 
Gespecialiseerde pers (management bladen) 
People, Planet, Profit (duurzaamheid blad) 
Vakpers I 

Aandeelhouders ING (16-17%) IHoog Hoog Groei 
Ohr. van Gansewinkel/de Raakt (77%) Kwaliteit van investeringen 
Het groep management (7%) 

Concurrenten Groot: Sita, Shanks, AVR, Essent Laag Hoog Concurrentiegevoelige 
Milieu informatie 
10 middelgrote concurrenten 
Grote groep kleine spelers 

Financiers/lnvesteerders ING afdeling kredietverstrekking Hoog Hoog Groei 

Amstel Lease Risico management 

Andere kredietlijnen Geld verdiend door 
milieubesparingen 

Milieugroepen/actiegroep Greenpeace Laag* Laag Verbeteringen in 
en milieuprestaties 

Milieukeur Acties ondernomen ter 
verbetering 

Milieudefensie 
Natuurmonumenten 
Wereld Natuur Fonds 

Overheid VROM Hoog Laag Milieu verantwoorde activiteiten 
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Economische zaken Kosten en opbrengsten milieu-

investeringen 
Gedeputeerden milieu provincie Veilige en gezonde werkplek 
Lokaal : wethouders milieu 
(OCNW); lezen en schrijven , verder niet wezenlijk van belang 

BE: OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) 
Kabinet 

EU/EC: Milieuverantwoordelijke; Blokland 

Senter Novem 
Politieke partijen PvdA, CDA, WD, ChristenUnie- Midden Laag Resultaten voor milieubeleid 

SGP 

Onderwijs en wetenschap Universiteit Wageningen Midden Laag Trainees 
TU Delft en Eindhoven Samenwerking in projecten 
Universiteit Nijmegen Samenstellen opleidingen 
Rotterdam management school 
Fontys 

Brancheorganisatie FEB EM Laag Midden Prestaties t.o.v. branche 
FEAD (Europees) 
Vereniging Afvalbedrijven 
MKB Nederland 
TLN (Transport en Logistiek Nederland) 
Nederland Distributieland (NOL) I 
Stichting Maatschappij en Onderneming 
Stichting verpakkingen I 
Stichting Glasbak 
Stichting bekerrecycling 
SVM Pakt (Stichting Verpakkingen Milieu) 
Stichting lnzameling PET I 
Stichting Kringloop Blik 
Stichting NVMP (Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) 

VNO/NCW 
ldeele instellingen Stichting Nederland Schoon Laag Laag Hoeveelheid investeringen in 

gemeenschap 
Milieukeur 
GR/ 
Lezen en schrijven 
lncofin (micro kredieten 3e wereld) 
Habitat for humanity I 
NVRD (Nederlandse vereniging reinigings directeuren) 

Stichting Natuur en Milieu I 
NEDVANG (verpakkings materialen 

Vakbonden Rob Balfoort: voorzitter OR Hoog Hoog Werkzekerheid 
Veilige en gezonde werkolek 

Raad van bestuur Hooq Hooq Manaqementinformatie 
Regionale MTs Hoog Hoog Rendement 

Managementinformatie 
Sociale omgeving Via KAM Laag Hoog Vervuiling/houden aan wet- en 
( omwonenden) indien regelgeving 

(verwacht 
e) overlast 

Burgers Secundaire stakeholder door B2B nadruk VG 

Producentenverantwoord NL: VRN (Vlakglasrecycling Laag Laag Wat gebeurt met afval 
elijken Nederland) 

Stichting verpakkingen 
Stichting Kringloopglas 
BE: VAL/PAC (verpakkingsafvalproducerende bedrijven) 

VALORFRIT N ALORL VB 
Arbo Dienst (Wim Goode/LICOM-KAM BV) Hoog Hoog Werken comform reqels 
Consultants EFEC Laag Laag Mogelijke opdrachten 

Deloitte 
PWC 
Berenschot 
CREM 

Hulpverleners/Handhaver KLPD Laag Laag lnformatie over wat te doen bij 
s 

Brandweer calamiteiten 
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s··1 24 0 . ht t d t IJ age . verz1c ex erne respon en en . 
Organisatie Persoon Functie Uitwerki Interview 

ngsnum Schriftelij 
mer k 

Telefonisc 
h 

FEBEM (Federatie van Bedrijven voor Werner Annaert Algemeen Directeur van FEBEM 1 I 
Milieubeheer). 
OAF Annette Schermer en Peter van Annette Schermer: Health, 21 

Kol Safety & Environment (Hoofd 
Arbo en Milieu afdeling; beide 
voor 50% van de tijd), Peter van 
Kol : SQA Manager (Supplier 
Quality Assurance). 

Eurofractie Wouter Boonzaaijer Beleidsmedewerker milieu 31 
Tence lneke Flaman Commercieel Manager 4S 
Adecco Alain Termote Preventieadviseur SS 
FEAD (European Federation of Waste Laetitia Reynaud Policy and communications 61 
Management and Environmental officer 
Services). 
VAL-I-PAC Johan Sneijers Algemeen directeur 71 
OR Van Gansewinkel Rob Balfoort Voorzitter OR Limburg , 81 

Groepsondernemingsraad VG 
NL BV, Voorzitter Centrale 
Ondernemingsraad VG Groep. 

NAM Henk Koop Afdeling Afvalbeheer 91 
Kabinet van Vlaams Minister Hugo Geerts Raadgever van Vlaams Minister 10 I 
Peeters/OVAM van Openbare Werken, Energie, 

Leefmilieu en Natuur: 
Raadgever Afvalbeleid - OVAM 
(Het letterwoord OVAM staat 
voor Openbare Vlaamse 
AfvalstoffenMaatschappij) 

ATM (Afvalstoffen Terminal Moerdijk) Rick Leerink Account Manager van de 11 I 
business unit water/slib (de natte 
stromen). 

Scoribel Axel Pieters Account manager Scoribel 12 T 
AEB (Afval Energie Bedrijf Amsterdam) Eric Velthuizen Sales Manager 13 I 
Stichting Milieukeur lneke Vlot Manager Non-food 15 I 
GRI Sandra Vijn Technical Development 16 I 

Researche 
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Bijlage 25: Onderbouwing externe interviews 
Doel van het interview: 
Het inventariseren van de informatiebehoeften van de stakeholders van de Van 
Gansewinkel organisatie. De basis hiervoor was wederom de Triple Bottom Line. De 
Triple Bottom Line is gebruikt als een leidraad voor het vragenstellen met als doel 
voldoende informatie over elk vlak te krijgen. 

Keuze van de respondenten: 
De respondenten zijn op basis van de stakeholder map gekozen en te vinden in 
Bijlage 24. 

Manier van interviewen: 
De interviews hebben op gelijke wijze plaatsgevonden als bij de interne interviews. 
(Bijlage 6) Enkele vragen waren organisatiegebonden en zijn te vinden in de apart 
genummerden bijlagen van Bijlage 27. lndien er geen tijd was voor een een op een 
interview heeft er telefonisch dan wel schriftelijk contact plaatsgevonden. De 
interviews bestonden uit open vragen. Voor de beargumentering van de keuze voor 
open vragen en interviews zie de onderbouwing van de interne interviews (Bijlage 6). 
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Bijlage 26: lnterviewschema externe interviews 
Kennismakingsvragen: 

Naam: 

Organisatie: 

1. Wat is uw taak/functie? 
2. Wathoudtdezein? 
3. Wat is uw relatie met van Gansewinkel? 

Bepaling achtergrond respondent met de mogelijkheid om eventue/e antwoorden 
vanuit de functie te verklaren. Tevens een inventarisatie van het soort re/atie met VG. 

Duurzaamheid en indicatoren 

4. Wat verstaat u persoonlijk (dus niet als organisatie) onder duurzaamheid? 

Een organisatie bestaat uit individuen. Hoe duurzaamheid binnen een organisatie 
leeft is dan oak een som van de individuele beleving van duurzaamheid. 

5. Waar vindt u persoonlijk (dus niet als organisatie) dat het accent moet liggen 
als we het hebben over duurzaamheid? 

Heeft de respondent voorkeur voor bepaa/de interessegebieden?Deze zijn 
interessant om in de meter mee te nemen. 

6. Kunt u voor u persoonlijk de twee belangrijkste aandachtspunten noemen op 
het gebied van*** (duurzaamheid nastrevende) 

*Sociaal/veiligheidsvlak 
(voorbeelden: beleid t.a.v. discriminatie, genomen brandpreventie maatregelen) 

*Economisch vlak 
(voorbeelden: winst, solvabiliteit) 

*Milieu gebied 
(voorbeelden: aantallen milieu-incidenten, C02 uitstoot) 

Per P van de Trible Bottom Line warden de interessegebieden van de respondent 
gei"nventariseerd. Genoemde onderwerpen kunnen wederom in de meter 
gei"ntegreerd warden en hebben een voorkeur boven niet genoemde onderwerpen. 

7. Waar denkt u dat de aandacht van uw organisatie naar uit gaat op het gebied 
van duurzaamheid? (wederom per aandachtsgebied) 

Sociaal/veiligheidsvlak 
Economisch 
Milieu gebied 

Per P een inventarisatie van waar de respondent percipieert dat zijn of haar 
organisatie aandacht aan besteedt en waar de meter zich wederom op zou kunnen 
richten. 
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8. Welke duurzaamheidinformatie zou uw organisatie van Van Gansewinkel 
willen weten? 

Waar gaat de interesse van de organisatie naar uit in haar relatie met VG?; wederom 
een mogelijk opnamepunt in de meter. 

9. Op welke manier/in welke vorm zou u deze informatie willen bekomen? 

Welke manier van rapporteren heeft de voorkeur van de respondent? 

10. Wanneer is een onderneming duurzaam volgens u? 

Wat zijn duurzaamheidcriteria die de respondent hanteert? 

11. Waar zou Van Gansewinkel volgens u nog verder kunnen verbeteren als het 
gaat om duurzaamheid? 

Waar vindt de respondent dat VG extra op moet letten; wederom vaststelling 
interesse gebieden. 

Over het jaarverslag Van Gansewinkel 2004/2005 
12. Heeft u het jaarverslag gezien? 

13. Waarom niet indien niet? 

Is er een reden waarom stakeholders het verslag niet bekijken? 

(De volgende vragen hoeven a Ileen beantwoord te warden als vraag 12 Ja was) 
14. Hoe kan het rapport verbeterd warden? 

15. Wat vond u het beste aan het rapport? 

16. Wat vond u het minste aan het rapport? 

17. Miste er naar uw mening iets aan het rapport dat wel gerapporteerd had 
moeten warden? 

Het jaarverslag is een uiting van duurzaamheidrapportage. Wat is de kwaliteit van 
deze rapportage? Wat zijn verbeterpunten? 
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Bijlage 27: Samenvatting antwoorden externe interviews 
1. Wat is uw taak/functie? 

Algemeen Directeur van FEBEM (Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer). FEBEM is een 
ledenvereniging, opgericht om de belangen van de sector (en dus haar leden) te verdedigen met 
respect voor het milieu. Zij wil de interface zijn tussen de sector en de verschillende overheden. Zij 
probeert dit door de sector van het afvalbeheer en de bodemsanering te vertegenwoordigen op 
verschillende fora en door haar leden optimaal te informeren. FEBEM verdedigt de belangen van 
de private afvalsector op lokaal, regionaal, federaal, Europees en internationaal niveau. 
Annette Schermer: Health, Safety & Environment (Hoofd Arbo en Milieu afdeling; beide voor 50% 
van de tijd) 
Peter van Kol: SQA Manager (Supplier Quality Assurance). 
Beleidsmedewerker milieu (sinds 1998). Tevens wethouder van de deelgemeente Rotterdam
IJsselmonde. 
lk ben commercieel manager voor de regio's Groot Amsterdam en Groot Haarlemmermeer. 
Policy and communications officer 
Algemeen directeur 
Voorzitter OR Limburg, Groepsondernemingsraad VG NL BV, Voorzitter Centrale 
Ondernemingsraad VG Groep. 
Onderdeel van Afdeling Afvalbeheer NAM 
Raadgever van Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur: Raadgever 
Afvalbeleid - OVAM (Het letterwoord OVAM staat voor Openbare Vlaamse 
AfvalstoffenMaatschappij) Sinds 1 april staat OVAM bekend onder deze naam. De hervorming van 
de Vlaamse overheid is gebruikt om de naamswijziging in te voeren. 
Account Manager van de business unit water/slib (de natte stromen). lk onderhoud o.a. de Van 
Gansewinkel relatie met de CCD's en het hoofdkantoor in Eindhoven. De relatie word! steeds 
intiemer doordat er nu ook samen contracten gedaan worden zoals met Shell. 
Account manager Scoribel 
Manager Non-food 
Preventieadviseur 
Sales Manager 

2. Wat houdt deze in? 
lk doe de eindcoordinatie van de organisatie en ben eindverantwoordelijke. 
Op milieugebied is er binnen DAF de centrale afdeling, maar er zijn ook verantwoordelijken 
decentraal (zo heeft ook inkoop een milieuverantwoordelijke op de afdeling) 
Binnen PACCAR is de afdeling SQA een corporate afdeling die voor de kwaliteitszorg van 
leveranciers zorgt; de milieu en kwaliteitsaspecten van de toeleveranciers word! bewaakt en er 
worden eisen gesteld. Bij VG gaat het dan bijvoorbeeld om de afvoer van materiaal. 
In Europa werkt het systeem iets anders dan in de tweede kamer. Een rapporteur schrijft een 
rapport over een bepaald onderwerp in overleg met belanghebbenden en verdedigt vervolgens dit 
rapport. Dit rapport moet door de rapporteur door het parlement geloodsttrokken worden. Als 
beleidsmedewerker doe ik het werk achter de schermen en maakwerk ik mee aan amendementen 
die nodig zijn. 
lk ben verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe (middel)grote bedrijven die passen 
binnen onze branches, te weten productie en industrie, transport en industrie en zakelijke 
dienstverlening. Tence! rich! zich op het uitzenden van flexwerkers op LBO/MBO niveau. Dit doe ik 
in nauwe samenwerking met de Tence! vestigingen in de regio. Daarnaast ben ik accountmanager 
van een landelijke klant . 
To coordinate the working activities (working groups, policy making) within the association, and to 
deal with the communication .. 
Leiden en ontwikkelen van VAL-I-PAC als organisatie. 
Zorgen voor het stuk medezeggenschap en de OR die bij ondernemingen vanaf 100 werknemers 
speciale bevoegdheden heeft. lk ben voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad en 
coordinator/verantwoordelijke medezeggenschap; vullen wij deze medezeggenschap in als 
verwacht en werken we voldoende aan het niveau hiervan. 
Binnen deze afdeling werken zes mensen in Nederland, twee in Aberdeen, een in Noorwegen. Het 
hoofd van de afdeling (Gerard van den Berg) zit ook in Nederland (een van de zes). Er zijn van de 
zes mensen in Nederland twee operationeel ingezet (een in Den Helder voor het offshore gedeelte, 
een in Schiedam voor West-Nederland). De vier andere mensen zitten in Assen . Zelf houd ik me 
bezig met contracten (zoals een contract met VG, twee met Essen! Milieu (welke verantwoordelijk 
is voor het grond- en boorafval), CMF (ook voor boorafval). Een andere collega beheert de 
risicovolle afvalstoffen zoals Hg en radioactief materiaal. Zelf heb ik ook een stuk wet- en 
regelgeving voor heel Europa onder mijn hoede. 
lk houd me bezig met alle dossiers over afval en adviseer de minister hierover. Dit is mijn 
hoofdtaak, ik heb wel andere taken, maar deze zijn minder belangrijk en vergen minder tijd. 
Verkoop van diensten (afvalverwerking) en onderhouden bestaande relaties. Deze relaties zijn er 
op het gebied van advisering over afvalstromen en logistiek, het helpen bij afvalproblemen. Hoe 
groter het account, hoe groter de vraagstukken. Verkoop neemt binnen mijn werk 80% van de tijd 
in beslag. 
Het onderhouden van contacten met klanten, het acquireren van nieuwe klanten en een stuk 
relatiebeheer. Verder ervoor zorgen dat de in- en utvoer van afval goed verloopt. lk ben de 
contactpersoon tussen bijvoorbeeld VG en de cementfabriek, waardoor er geen direct contact 
tussen de eindverwerker en VG hoeft plaats te vinden . 

Responden 
t 

2 

2 
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4 
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7 
8 
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Verantwoordelijkheid voor het faciliteren van het college van deskundigen (non-food) is een 15 
belangrijke taak van mij . lk ben hier een soort secretaris en stuur de criteriaontwikkeling aan, met 
mijn collega's (projectleiders). Verder zoek ik aansluiting met de markt; we gaan geen criteria 
opstellen voor luchtfietsen. We zoeken mensen die iets met de criteria willen doen. 
Streven naar een veilige, aangename werkomgeving: Leiden van werkgroepen, Motiveren van de 5 
medewerkers en uitzendkrachten, Opvolgen van ongevallen, Opmaak van preventieplannen 
Verantwoordelijk zijn voor het sluiten en beheren van contracten aangaande afval, energie en 13 
reststoffen met als doel omzet en marge optimalisatie. 

3. Wat is uw relatie met van Gansewinkel? 
Van Gansewinkel is een van de grootste leden van de FEBEM en zit ook in haar raad van bestuur. 1 
De relatie is een klantenrelatie, al is VG een lid; een betere omschrijving zou dus een ledenrelatie 
zijn , omdat het een erg open relatie is. We verdedigen de belangen van VG en de rest van de 
sector, we informeren haar en tenslotte zorgen we voor contacten. 
De leveranciersrelatie met VG is erg goed. Vanuit milieu is er een goede relatie met centraal 2 
meedenken door VG en het goed aanleveren van cijfers. Ook word! er meegewerkt aan 
afvalpreventie waar je eigenlijk verwacht dat men hier een stuk in het eigen vlees snijdt. 
Vanuit inkoop is de relatie ook goed. Niet voor niets heeft VG vorig jaar de Preferred Supplier 2 
Award gehad. 
Geen directe. Er is wel een relatie via de vereniging van afvalbedrijven. Daarnaast kom je elkaar 3 
nog wel eens tegen bij afvalcongressen en dergelijke. 
Als commercieel manager ben ik het aanspreekpunt voor de regio Randstad Noord van onze 4 
(landelijke) klant Van Gansewinkel. Tevens ben ik voor de operationele zaken landelijk 
aanspreekpunt, samen met mijn collega Esther van de Poll. Esther werkt naast het operationeel 
niveau voornamelijk op strategich niveau met Van Gansewinkel. 
Technically Van Gansewinkel is a member of both the Dutch and Belgian member association. We 6 
have experts of Van Gansewinkel attending the working groups of FEAD and thus VG is (indirectly) 
a member of the association . The relationship can be described as a very good relationship. One 
person of Van Gansewinkel in particular (Jan Clyncke) is very active in several working groups. 
VG is een belangrijke operator in het VAL-I-PAC systeem. Hierbij staat het aanleveren van 7 
informatie over recyclage van verpakkingsafval centraal. 
Zie vorige vraag 8 
Vijf jaar geleden is er een contract afgesloten met VG over de afvalstoffen. Er zijn verschillende 9 
afvalcontracten; Boorafval , Verontreinigde grond, Hg en radioactief afval, Schroot, Restafval. Voor 
dit restafval heeft VG een contract bij de NAM. 
Van Gansewinkel is als een van de grote spelers op de afvalmarkt her ender vertegenwoordigd. 10 
De vertegenwoordigers zoals Jan Clyncke kom ik vaker in vergaderingen tegen. 
VG is een van de grootste klanten van ATM op het vlak van het aanleveren van afvalstoffen (hoort 11 
in de top 4 thuis). Het gaat dan om miljoenen per jaar. Verder is VG samen met ATM/Shanks 
steeds meer gezamenlijk actief. Dit traject is al in 1990 ingezet. Sowieso hebben VG en Shanks 
een gezamenlijke historie via o.a. Boonchemie. 
Wij verzorgen de eindverwerking van afvalstoffen en de relatie met Van Gansewinkel zit op het 12 
niveau van een partnership. Binnen de matrixorganisatie van Van Gansewinkel is er met de locatie 
Eindhoven contact over afspraken omtrent tonnages en kwaliteit. Ook op lokaal niveau is er 
contact over met name marktontwikkeling. Bij het landelijke niveau gaat het vooral om policy en 
lokaal om management. 
lk sta in direct contact met de preventie-adviseur en zijn medewerkers voor het uitstippelen van de 5 
aanpak van het onthaal van de uitzendkrachten, de medische opvolging van deze groep, de 
opmaak van ongevalsstatistiek en de interpretatie van deze, medewerking aan de opmaak van een 
omstandig verslag nav een ernstig arbeidsongeval. 
VG is een van de contractpartners: een van de grootste klanten van het Afval Energie Bedrijf. 13 

4. Wat verstaat u persoonliik (dus niet als organisatie) onder duurzaamheid? 
Duurzaamheid wordt als term veel gebruikt. Misschien zelfs iets te veel. lets is mijn inziens 1 
duurzaam als er geen impact op toekomstige generaties is. Duurzaam waterbeheer is hier een 
voorbeeld van . Het betekent dat de toekomstige generaties even goed en even veel water kunnen 
gebruiken als wij. 
A.S .: Op een ethisch, sociaal en milieuverantwoordelijke wijze het bedrijf vorm geven rekening 2 
houdend met de economische aspecten. Specifiek op het sociale vlak gaat het erom dat mensen 
kunnen blijven werken. De balans is erg belangrijk. 
P.v.K.: als ik kijk naar producten en diensten; het voldoen aan de afspraken en eisen die er gesteld 2 
zijn . Als je voldoet hieraan heb je meteen een stuk meetbare duurzaamheid; het nakomen van 
afspraken. 
Eigenlijk de Brundtland definitie. Niel alleen met deze, maar ook met toekomstige generaties 3 
rekening houden. Het accent ligt daarbij op milieu. 
Bij duurzaamheid denk ik aan een langdurige relatie met iets of iemand in de breedste zin van het 4 
woord waarbij kwaliteit en eigen verantwoordelijkheid twee woorden zijn die mij bij dit onderwerp te 
binnen schieten. 
Sustainability is benefiting from the present and thinking about the future at the same time. 6 
Op lange termijn goed functioneren rekening houdend met: Economie-> wins!, Sociale omgeving-> 7 
goede arbeidsrelaties, Milieu 
Ervoor zorgen dat de goede dingen er morgen ook nog zijn. 8 
Bij je handelen en nalaten realiseren dat je acties onomkeerbare gevolgen tot stand kunnen 9 
brengen waardoor anderen met een mindere kwaliteit van het milieu geconfronteerd worden . 
Verder milieu en landschapsbeheer en het verbeteren hiervan. In allerlaatste instantie zou het 9 
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moeten gaan over elders je effecten proberen te neutraliseren. In principe moet dit op de plek waar 
men de activiteiten ontplooit. 
Duurzaamheid kent bij de overheid drie elementen; een sociale (gekoppeld aan de economische), 10 
een milieu component en ten derde de Noord-Zuid problematiek. Deze laatste is wat afval betreft 
wel aanwezig , maar hier wordt op dit ogenblik minder belang aan gehecht en aandacht aan 
besteed. 
Het beeld in de maatschappij gaat al snel uit naar "de boompjes". Bl ijvend zonder schade aan het 11 
milieu diensten verlenen. Het is belangrijk dat je ook op de lange termijn een prettige omgeving 
overhoudt. Zowel om te wonen als te werken. Duurzaam is iets waar we allemaal wel naar streven. 
Het behoud van natuurlijke brandstoffen en grondstoffen; het behoud van natuurlijke bronnen. 12 
(Ook als organisatie) We kijken vanuit de organisatie vanuit de Triple P optiek, met een accent op 15 
'Planet'. We kijken naar wat lange termijn oplossingen zijn met de Brundtland definitie op de 
achtergrond. De Milieukeureisen voor productgroepen in sectoren warden ingevuld vanuit 
samenspraak met betrokkenen (door de hele keten heen; van grondstoffen tot eindproduct). Dit zijn 
de principes waarvan we alles invullen. Per productgroep moeten we de indicatoren bespreken met 
de mensen uit de sector en NGO's (Non-governmental organisations) 
Constructieve, lange-termijn aanpak van de preventie in al haar facetten . Een duidelijke 5 
weldoordachte visie, gebaseerd op ervaring , know-how van alle betrokken preventie-adviseurs en 
partijen. 
Duurzaamheid is in ons geval maximaal nut uit afvalstoffen halen met de laagst mogelijke emissies 13 
naar bodem, water en de lucht. Tegelijkertijd ook een maximale energieprestatie behalen. (Dit is 
het stuk milieu) 
Arbo: geen bedrijfsongevallen en als er al een is, zonder blijvend letsel. 13 

5. Waar vindt u persoonlijk (dus niet als organisatie) dat het accent moet liggen als we het hebben over 
duurzaamheid? 
Bij het vermijden van het gebruik van primaire bronnen (het aanwenden van delfstoffen). Dit is per 1 
definitie namelijk niet duurzaam doordat er een eindigheid aan zit die je dichterbij brengt. 
Overigens gaat het niet alleen om primaire bronnen, maar ook om zaken als schoon water en 
schone lucht. Hiervan moet je het gebruik beperken. 
A.S .: Vooral de balans tussen sociaal, milieu en economische aspecten. 2 
P.v.K. : Naast de balans ook wat je zelf hebt afgesproken. 2 
Toch wel op milieu. Elke activiteit heeft impact op milieu en die zou je moeten verminderen . De 3 
afvalsector is ontwikkeld vanwege het milieu. Dit milieu zou dan ook de boventoon moeten voeren . 
Het prijskaartje hiervan zou door uniforme wetgeving gedekt moeten zijn waardoor er geen 
concurrentieproblemen ontstaan en het eerlijk is om deze prijs te betalen. Deze prijs kan de politiek 
vaststellen ter verantwoording van het volk. Dit hoeft niet perse strijdig met de economie te zijn. 
Het gaat niet alleen om kosten van nu, maar vooral om toekomstige kosten waar de maatschappij 
voorop draait in een later stadium zoals saneringen. 
Op de kwaliteit ervan. 4 
The focus should be on the environment as sustainability is closely related to it. One should 6 
nevertheless also take the economic and social aspects into account. 
Economie allereerst. Verder: Respect voor personen/partners waarmee men omgaat. Hieruit vloeit 7 
voort:Degelijke sociale relaties, Correct t.o.v. leefmilieu 
Continu"iteit, vooruitzien en managen. 8 
Persoonlijk vind ik dat dit meer bij landschapsbehoud moet liggen (de kwaliteit van het landschap). 9 
Versnippering moet worden tegengegaan, de kwaliteit van bebouwing moet in orde zijn net als de 
plaatsing hiervan. 
Als je het hebt over afval allereerst de milieuperformance. Als tweede komt de sociaal- 10 
economische kant en ten derde de Noord-Zuid problematiek. Bij de sociaal-economische kant gaat 
het enerzijds om rentabiliteit en daarnaast om personeel (veiligheid). 
Met name op het milieuvlak. Het behouden van wat we nu hebben en duurzaam omgaan met de 11 
leefomgeving (bossen, water). Op allerlei vlakken (aanleg industrie, boerderijen e.d.) moet men 
hier rekening mee houden. 
Transparantie. 12 
Dit ligt nog op milieu, maar is wel iets dat we willen verbreden . We zoeken naar meer evenwicht 15 
met de sociale kant. Zo zijn we bezig met de ontwikkeling van duurzaamheidcriteria voor gouden 
sieraden waarin zowel de milieu als sociale aspecten (de effecten voor de gemeenschap) worden 
meegenomen. Hierbij sluiten we aan op het groene goudsysteem dat in Colombia is ontwikkeld . 
Consequentie 5 
Het is en en; duurzaam ondernemen houdt in het maximale halen op verschillende vlakken. 13 
Bijvoorbeeld een energierendement van 80%, mag niet doden of veel emissies ten gevolg hebben; 
zo werkt het niet. 

6. Kunt u voor u persoonlijk de twee belangrijkste aandachtspunten noemen op het gebied van *** 
(duurzaamheid nastrevende) 
*Sociaal/veiligheidsvlak 
1. Veiligheid: de dagdagelijkse veiligheid van de werknemers vrijwaarden en ervoor zorgen dat bij 1 
de handelingen van de werknemers ze zo min mogelijk risico lopen. 
2. Sociaal: loon naar werken. Correcte arbeid moet op een correcte manier worden vergoed. 1 
Het is belangrijk dat je aan je imago/beeld werkt zowel maatschappelijk gezien als intern. Hier zit 2 
ook een stukje beeldvorming als werkgever bij. We willen bekend staan als een werkgever die 
aandacht besteedt aan de werkomstandigheden. 
Qua veiligheid is het belangrijk het product zo veilig mogelijk te maken. Niemand betwist de 2 

·~ 
noodzaak van ons product, maar het word! wel nog vaak gezien als veroorzaker van ongelukken ·---
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en vervuilend. We willen goede resultaten hebben voor onzer eigen mensen, de maatschappij, 
partners en voor leveranciers moeten we ook een aantrekkelijke partner zijn. 
In het algemeen: de normen en waarden van de opvoeding. Richting bedrijven: gehoorzaamheid, 
betrouwbaarheid (het houden aan de regels en doen wat je belooft) 
Eerlijkheid/transparantie. Eerlijk zijn duurt toch het langst en wordt steeds belangrijker. 
lmagoschade is tegenwoordig een van de ergste dingen dat een bedrijf kan overkomen. 
Opvoeding -> verbeter de wereld en begin bij jezelf en bij je kinderen 
Stimuleren van Sociaal gedrag en duidelijke sancties voor a-sociaal gedrag (denk aan zinloos 
geweld etc.) 
Prevention in general (security, safety) 
Long term perspective policies. For instance policies towards older people, pension systems. 
Positieve steer, omgeving weliswaar sturen maar personeel ook informeren 
Motiveren, mee laten genieten van de bereikte successen 
Kennis (zoals een chauffeurshandboek; de kennis die er is moet je noteren en kan je met 
bijvoorbeeld een boek communiceren). De kennis moet je iets te bieden geven. 
Communicatie 
Respect hebben voor anderen/verschillen accepteren 
Activiteiten die risico voor anderen opleveren (verkeer, niet te hard rijden) 
Tevredenheid werknemers 
Wordt door het bedrijf gewerkt conform de milieuwetgeving. Is een vestiging vergund en werkt ze 
volgens deze vergunningen. 
lk hecht veel waarde aan duurzame relaties. Werkgevers denken heden ten dage te veel in flexibel 
zijn. Echter, de kwaliteit van mensen komt pas echt na boven na jaren werken. 
Oat mensen kunnen werken in goede omstandigheden zodat eigenlijk geen 
beschermingsmaatregelen nodig zijn. Op die manier ga je duurzaam om met mensen door ze niet 
bloot te stellen aan bijvoorbeeld giftige stoffen. 
Bedrijven dienen meer te doen dan de wettel ijke eisen. Bedrijven als Intel geven hierin het goede 
voorbeeld door in landen waar wetgeving onvoldoende is, zelf strengere eisen te stellen. 
(Bijvoorbeeld door batterijen uit vestigingen in India in Engeland te laten verwerken) In Nederland 
is de houding helaas zo dat iets nooit meer mag kosten dan bij de concurrenten 
Allereerst verschilt dit per productgroep. lk denk zelf dat we richting arbeidsomstandigheden 
schuiven. lk ben van mening dat in Nederland de wetgeving hieromtrent in principe wet toereikend 
is. Op veiligheidsvlak heb je uiteraard te maken met ARBO; zeker als je werkt met chemische 
stoffen. Sociale veiligheid is ook belangrijk, maar ik zou dit willen relateren aan een productgroep. 
lo vraag ik me bij het inzamelen van batterijen af wat hiermee gebeurt; of deze niet bij een stel 
kinderen in India terechtkomen. 
Adecco heeft zich wereldwijd engagementen tav klant en uitzendkracht toegemeten . Een ervan is 
aanwerven zonder onderscheid te maken tussen geslacht, origine en leeftijd. 
Een ander engagement is streven naar optimale veiligheid 
Het welzijn van de werknemers moet heel hoog zijn (een prettige werksfeer) 
De werknemers moeten zo min mogelijk worden blootgesteld aan gevaren en de gevaren moeten 
beheerst zijn met instructies, werkkleding en regels . 

*Economisch vlak 
1. Zorgen voor een goed evenwicht in de rendementen naar de investeerders toe. 
2. lnvesteringen in mensen en machines moeten evenwichtig plaatsvinden; naar alle groepen moet 
genoeg, maar niet te veel worden uitgekeerd. Dit evenwicht is het belangrijkste. 
Financieel sterk zijn (als onderdeel van PACCAR). Een solide financiele basis is belangrijk. 
PACCAR benadrukt ook dat zij in 70 jaar nog nooit in de rode cijfers heeft gestaan. Dit is een 
belangrijke indicator. 
Het OAF faillissement van 1993 leeft nog erg binnen en buiten het bedrijf. Ook omdat we vaak met 
dezelfde leveranciers werken als voorheen , zijn er reparaties nodig van het beeld dat men heeft. 
Wins! maken; met brood op de plank is niks mis. Het zorgt voor concurrentie en motivatie. 
Lange termijn denken. Het bedrijf moet in stand blijven en de banen blijven dan ook bestaan. 
Persoonlijke groei in relatie tot zakelijke groei : als je goed in je vel zit en je werk met plezier doet, 
presteer je beter en levert het meer op voor je bedrijf (meer klanten en dus meer omzet) 
Onderhouden van zakelijke relaties -> denk mee met de klant en blijf jezelf. 
Legal certainty; it is very important to have clear policies (and a framework). This is especially 
important regarding investments; everyone should know what to expect. 
Behalen van winst 
Kostenbewust functioneren en de opdracht t.o.v. deelnemers/stakeholders 
Het is belangrijk dat de leiding weet wat de mensen die ze aansturen doen. De relatie met het 
economische vlak hierbij is dat als je dit niet weet, het zeker geld kost. Als je weet wat je mensen 
doen, weet je ook of ze het goed doen. 
Het aanschaffen van middelen op een zodanige wijze dat je daar ook op middellange termijn 
continu"iteit in kent. Je moet geen trends volgen maar weten wat je wilt. 
ContinuYteit 
Evenredige verdeling opbrengsten en niet alles aan de aandeelhouders geven. Ook moet niet alles 
naar de werknemers gaan, maar je moet bijdragen aan de maatschappij. Hierbij moet sponsoring 
niet gaan om de naamsbekendheid , maar om de ondersteuning van de gemeenschap. 
Resultaten 
De samenstelling van een Raad van Bestuur en andere beslissingsorganen. Hoe werkt het bedrijf 
en is het stabiel. Als een Raad van Bestuur veel wijzigt in samenstelling wijzigt ook vaak de richting 
van het bedrijf. De continuYteit kan dan in gevaar komen al mag er natuurlijk altijd wel iets 
veranderen . 
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Stabiliteit. Liever geen torenhoge olieprijzen. Op die manier is de hele energievoorziening stabieler 11 
en dit is voor iedereen goed. Hoe hoger, hoe onvoorspelbaarder de mark! en de verdeling van de 
uitgaven van je inkomen aan energie. 
Anders omgaan met mensen aan het werk houden en pensioen. Mensen die met 50 willen stoppen 11 
zou je moeten omscholen. Als bedrijf moet je verplicht warden deze mensen nuttig in te zetten. 
Doorwerken moet geen probleem vormen. lk ben oak wel voor het instellen van 40 arbeidsjaren 
voor iedereen. Dit betekent dat hoger opgeleiden langer moeten doorwerken dan bijvoorbeeld 
stratenmakers. Studeren doe je immers oak met subsidie van de staat. Daarnaast moet het 
natuurlijk zo zijn dat je eigenlijk helemaal niet wilt stoppen met je werk, maar er passend werk voor 
je gevonden word!. 
Van www.holcim.com zijn allerlei zaken te downloaden aangaande duurzaamheid. Tevens is 12 
Holcim op de Zwitserse beurs genoteerd en opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index. 
In zijn algemeenheid is dit moeilijk aan te geven. Wat opkomt is dat bij economische termen 15 
milieueffectkosten zelden warden meegenomen. Het "polluter pays" principe is het belangrijkste 
principe. Vliegen is mijns inziens bijvoorbeeld veel te goedkoop. Verder is de vraag wat je rekent 
onder economische begrippen? Valt hier oak de voorkoming van risico's onder? Als organisatie 
kan ik hier moeilijk een antwoord op geven. Wat een open deur is , is dat de kosten van 
duurzaamheid natuurlijk niet te hoog mogen zijn. Het moet realistisch blijven. Verder is VG een vrij 
groat bedrijf, maar het MKS wil oak iets met duurzaamheid en mogelijk GRI; er zijn volop kleine 
bedrijven die hier moeite mee hebben, a.a. wegens gebrek aan menskracht. 
Het is evident dat de daling van het aantal arbeidsongevallen een serieuse winst betekent. 5 
Wij vergoeden elke uitzendkracht die het werk (terecht) staakt voor veiligheidsredenen. 5 
Duurzaamheid en economie moeten samengaan; om een optimaal resultaat te behalen moet je 13 
beiden borgen. Het economische kan oak leiden tot meer duurzaamheid; een hoge olieprijs maakt 
andere opties als biomassa haalbaar. Hoge prijzen kunnen dus goed voor innovatie en 
ontwikkeling zijn . 
De kosten van duurzaamheid mogen de economische ontwikkeling niet in gevaar brengen. Een 13 
installatie kan met 0 emissies warden gerealiseerd, maar hier zit een prijskaartje aan. Rookgassen 
schoner de lucht inbrengen dan de omgeving is , is oak onzinnig. Voor bodem geldt hetzelfde; 
grand is pas niet meer geschikt als hij voor de toepassing niet meer gebruikt kan warden. 

*Milieu gebied 
1.Substitutie gebruik primaire grondstoffen; het inzetten van afvalstoffen i.p.v. primaire grondstoffen 
als delfstof of als brandstof. 
2.Schone lucht en schoon water (hulpbronnen) niet aantasten. 1 
We staan in de regio niet te boek als een vervuilend bedrijf. Echter ans product heeft een NOx en 2 
roet uitstoot. Vanuit de regio komen weinig klachten. 
Uit een LCA komt al snel naar voren dat onze vervuilende bijdrage in de productiefase nihil is t.o.v. 2 
de gebruiksfase. Het is ongelooflijk hoeveel vervuiling er door de diesel die verbruikt wordt vrijkomt. 
De norm voor een voertuig is een levensduur van 1,6 miljoen kilometer. Dal is heel veel diesel. Een 
groen imago voor een truck fabrikant is dan oak wel een mooie uitdaging. 
Het houden aan de milieuregels 3 
Het lange termijneffect in de galen houden. Bij elk bedrijf gaat wel eens wat mis. De vraag is wat 3 
men structureel doet om het milieu te borgen. Er ligt momenteel oak een te groat accent op C02 
uitstoot. Alie milieuproblematiek wordt gereduceerd tot een aandachtspunt. Er moet om dit op te 
lossen sowieso globaal wat gebeuren en je dient oak te kijken naar de uitstoot van echt schadelijke 
stoffen als NOx, fijnstof. De totale luchtkwaliteit is veel belangrijker. 
Luchtvervuiling door dichtslippende wegen (ik maak hier helaas oak zelf gebruik van, gezien mijn 4 
regionale functie) 
The availability of natural resources 6 
Development of innovative technologies regarding resource savings 6 
Is ans bestaansrecht 7 
Steeds betere recyclagescores nastreven. Weliswaar beheerst zodat we "duurzaam" kunnen 7 
verbeteren. 
Hier zouden we als VG een voorbeeld in moeten zijn. Je mag er nooit op afgerekend warden en 8 
systemen dienen dusdanig te zijn ingericht dat we het oak ten alle tijden waarmaken. 
Het uitsluiten van milieu-incidenten door techniek en kennis voor handen te hebben. Specifiek gaat 8 
het dan om milieu-incidenten die we zelf veroorzaken. Je kan bij het voorbeeld van het springen 
van een hydraulica leiding en het lekken van hydraulische olie denken aan het inkopen van andere 
(milieuvriendelijke) olie, andere leidingen. 
Kwaliteit van de lucht 9 
Geluid 9 
Het aantal incidenten 10 
Waar gaan de afvalstoffen heen; is er een milieuverantwoordelijke oplossing? 10 
Bodem; de realisatie dat wat je er nu in stop! altijd terug komt. Hier moet je goed mee omgaan. 11 
Niet alleen als het goed uitkomt. Watje nu ziet is dat het bedrijfsleven moet saneren, maar de 
overheden niet. 
Meer investeren in Azie en Oost-Europa. De kostprijs is in West-Europa vaak 1 miljard om een 11 
reductie van een paar duizendsten te bereiken. Voor datzelfde geld kan veel meer bereikt warden 
in bijvoorbeeld Roemenie. C02 handel is wat dat betreft gunstig, maar te voorzichtig. Men zou 
verplicht moeten warden te investeren tot het op gelijk niveau is en dan verder kijken. 
Geen naast die van Scoribel. 12 
Het klimaateffect is heel belangrijk. Verder volgen we een LCA methodiek; per situatie word! 15 
bekeken welke effecten er het belangrijkst zijn. Bij bedrijfsafvaldiensten is dit anders dan bij een 
hotel. Biodiversiteit is een ander belangrijk punt, maar dit is nag moeilijk inhoud te geven. Oak in de 

184/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 

7. 

LCA principes komt dit nog weinig terug. 
Heel veel grondstoffen die gebruikt warden zijn schaars en er is sprake van een substitutie-effect. 
Er zijn effecten die de lokale economie stimuleren, maar ten koste van wat? Palmolieteelt 
concurreert met voedselproductie, maar wie komt deze teelt ten goede? Andere energiebronnen 
zijn ook denkbaar zoals waterstof of zonne-energie. Je hebt sowieso te maken met een bepaalde 
termijn . Als organisatie gaan we dan ook uit van een reele situatie waar je echt effecten kan 
verwachten tegen reele kosten . 
Minimale emissies naar bodem/water/lucht 
ALARA en aanpassen aan de stand van de techniek 

Waar denkt u dat de aandacht van uw organisatie naar uit gaat op het gebied van duurzaamheid? 
(wederom per aandachtsgebied) 
Sociaal/veiligheidsvlak 
Sociaal: gelijkheid tussen bedrijven; dezelfde behandeling werknemers en regels 
Veiligheid: globale verbetering hiervan in de sector. 
Intern: veiligheid en de arbeidsomstandigheden (Arbo). Extern: ergonomie cabines, specificaties 
voertuig (airbags, spiegels, elektra, e.d.) 
Leveranciers: dit ligt nog niet concreet vast. Er wordt wel intern over gesproken, maar we zijn nog 
niet met criteria gekomen. 
Vanuit optiek Europa: terrorismebestrijding is nu nummer een. Verder is werkgelegenheid nog 
steeds erg belangrijk. Ethiek speelt bij alle aspecten uiteraard een rol. 
Veilig werken op de werkvloer -> ARBO checklist, VCU gecertificeerd bedrijf etc. 
The exchange of best practices between members (countries and companies). FEAD has special 
working groups for safety and logistics for example, or if the European institutions come up with 
new legislation we exchange information on how to better tackle the problems. 
The safety and logistics groups are currently dormant because not enough experts were interested. 
Our first priority was the revision of the waste directive by the European Commission. Other areas 
have received less attention as a result. 
Zie vraag 6 
Proberen duurzaam te zijn door het houden aan afspraken uit het verleden (die nu onder druk 
staan door het resultaat). 
In eerste instantie in de praktijk gaat de aandacht eerst naar veiligheid , dan naar milieu en 
vervolgens naar de sociale component. De aandacht ligt dan bij het aanname beleid (diversiteit 
staat hoog op de agenda), maar dit kan zeker pro-actiever. Het opstellen in de gemeenschap is 
nog te vaak gewoon de beurs trekken en dit mag actiever. 
Het kabinet voert zelf geen controles uit. Ook valt het sociale vlak niet echt onder onze 
verantwoordelijkheid . Hier zijn andere diensten mee bezig. Veiligheid is echter wel een dee! van 
ons. Hier gaat dan ook de eerste aandacht naar uit. 
Zie vorige vraag. De betrokkenheid is belangrijk. Bij ATM is er nauwelijks verloop. We streven naar 
de hoogst mogelijke veiligheid gekoppeld aan een economisch plaatje. Het moet wel haalbaar zijn . 
Heel veel is geborgd in de huiscultuur; we laten klanten ook alles bekijken in de hoop op 
kriti ek/verbeterpunten. 
Voor Scoribel is dit niet gemakkelijk te beantwoorden. We hebben er niet veel mee te maken. De 
aandacht gaat vooral naar het inzetten van afvalstoffen als grondstoffen. Verder zijn deze zaken op 
lokaal niveau geregeld. 
Zie vorige; soms gaat de aandacht ook naar het handhaven van wet- en regelgeving . Het komt nog 
steeds voor dat mensen er niet bewust mee bezig zijn. Bij de mobiele wasinstallaties werd 
bijvoorbeeld veel gedoogd. We proberen voorlopers op duurzaamheidgebied te ondersteunen Het 
is mooi als bedrijven onafhankelijk iets op zetten, maar het is beter als er een koppeling is via GRI 
of Milieukeur, om niet opnieuw 'het wiel uit te vinden'. 
Zie vraag 6 
Zie missie AEB: Wij willen de beste zijn in het verwerken van afvalstoffen, gericht op het genereren 
van maximaal nut uit afvalstromen. Dus met een zo hoog mogelijk milieurendement, tegen zo laag 
mogelijke kosten en met toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden. Dit in een elkaar 
ondersteunend - op mensen en resultaten gericht - werkklimaat.. Kortom: 'Maximaal nut uit 
afvalstromen' . 

Economisch 
Ervoor pleiten dat milieubedrijven zich economisch kunnen ontwikkelen. Hiervoor is beleid van de 
overheid nodig om deze ontwikkeling goed te laten verlopen . Goede activiteiten moeten 
ondersteund warden met goed beleid . 
Intern: Als je vandaag niet gezond bent, kan je geen strategie voeren voor morgen. We !even 
eigenlijk van dag tot dag, maar er zijn wel vier of vijf jarenplannen. 
Leveranciers: We kijken vooral naar de financiele gezondheid. We doen geen zaken met financieel 
ongezonde partijen. Er word! gelet op liquiditeit en andere financiele ratio's. 
Vanuit optiek Europa: stabiliteit in Europa en het in stand houden van het Midden en Klein Bedijf. 
Samen groeien met de klanten -> meer omzet -> meer wins! -> meer marktaandeel 
Legal certainty and securing investments. The sector is one that exists thanks to legislation so the 
legal framework has to be clear and meet the interests of the Waste Management companies. This 
sometimes means call for more legislation. For instance, regarding the biological treatment of 
biowaste, nothing exist at the European level. Different countries had different legislation and there 
was a need to have a common view on biowaste. This for securing investments and making sure 
these would meet future legislation. 
Zie vraag 6 
Strategie: aan uniforrniteit hang je duurzaamheid op. 
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Winst maximalisatie (continu'lteit en solvabiliteit komen amper aan de orde) 
We controleren zelf niet, maar als kabinet richten we ons op wel op economisch haalbare 
oplossingen en vermijden we niet-economisch haalbare doelstellingen. Als er iets moet gebeuren 
op een bepaalde plaats, omdat de omgeving geschaad wordt, kijken we wat economisch haalbaar 
is . 
Lange termijn stabiliteit. Deze is er nu niet. De markt is heel erg in beweging. We zoeken meer 
continu"lteit door lange termijn overeenkomsten. Door de druk op de markt zijn er geen zekerheden 
en zie je dat duurzaamheid wat ondergeschoven raakt. De eerste prioriteit is overleven. 
Zie vraag 6 
Zie vraag 6 
Zie missie AEB 

Milieu gebied 
Substitutie primaire grondstoffen voor gerecycleerde afvalstoffen 
Intern: de financiele risico's van milieuproblemen (wet- en regelgeving) , bodemverontreiniging , 
afvalproblematiek en imago schade. 
Leveranciers: allereerst kijken we naar de ISO 14001 norm. Zijn bedrijven beter, gelijkwaardig of 
slechter in hun normprestaties. Verder ook naar Eco-design; wordt er door leveranciers gekeken 
naar recyclebare materialen. Wat betreft het emissiestuk wordt er via de eerder genoemde tool 
gescoord. 
Luchtkwaliteit 
Afval 
Verantwoordelijk ondernemen. 
Good compliance of the sector with European legislation (for instance emissions) and a proper 
implementation of legislation. 
In Europe sustainability is a hot issue. A thematic strategy on the recycling and reuse of waste is 
being developed. The Commission is calling for a recycling society and the focus is currently on 
recycling. In general FEAD agrees with this idea, but we do not think one should recycle at any 
cost. One needs to consider all factors and think about an integrated approach. Disposal and safe 
land filling is also an option and should not be forgotten. 
Zie vraag 6 
Risico lnventarisatie & Evaluatie: bij het plannen van de aanpak zou je ook de milieufactor moeten 
meenemen. Dit komt momenteel nog niet echt uit de RIE naar voren. 
Het voorkomen van spills (morsingen) en dan met name offshore. Overig: affakkelen; zoveel 
mogelijk product afzetten i.p.v. dit te verbranden. 
We kijken voornamelijk of de vergunningen in orde zijn . 
Allereerst bij de standaard richtlijnen. Daarnaast streven we naar een zo hoog mogelijk rendement. 
De milieuefficientste afzet van residuen gekoppeld aan economisch gedrag. Als een oplossing 
twee keer zo duur is, zal hier niet voor gekozen warden . We zoeken verder zo veel mogelijk 
hergebruik van afvalstoffen om andere afvalstoffen af te breken. Dit is concurrerend en dit 
hergebruik is tevens aantrekkelijk voor klanten. We leveren verder schone grand, gas( intern ) en 
stoom ( intern ) . 
Het gaat uiteindelijk om de milieuprestaties; de emissies naar de lucht en de besparing van 
grondstoffen. De klinkerfactor in beton en cement is hierbij belangrijk, omdat deze samenhangt met 
de C02 uitstoot. We zijn als bedrijf Kyoto gedreven en gestuurd. 
Een hoofdbestanddeel van cement is klinker en bij de productie hiervan komt C02 vrij . We hebben 
bij de productie van cement o.a. Aluminiumoxide en Siliciumoxide nodig net als kolen , aardgas of 
aardolie voor energieaanlevering , die aanzienlijk is aangezien het productieproces bij 2000 graden 
Celsius verloopt. Afval gebruiken weals brandstof en als grondstof. Vorig jaar is er hierdoor 90.000 
ton stookolie uitbespaard en 60.000 ton aan grondstoffen. Natuurlijk zit hier niet alleen een 
mil ieuvoordeel , maar levert het ook geld op. 
Zie vraag 6 
Zie vraag 6 
Zie missie AEB 

Welke duurzaamheidinformatie zou uw or anisatie van Van Gansewinkel willen weten? 
We zouden graag een beeld krijgen van de hoeveelheden gerecycleerd materiaal (tonnen papier, 
glas gerecycleerd). En hoeveel energie is met VG afval opgewekt? Dit mist momenteel ook bij 
andere bedrijven. Ze zeggen vaak wel hoeveel is ingezameld, maar niet duidelijk zodat het visueel 
voor te stellen is. 
Qua economische gegevens kijken we vooral naar omzet en tonnages per stroom. Er ontbreekt 
nog een beetje informatie; met name hoeveel afval is ingezameld bij bedrijven en welk deel hiervan 
gevaarlijk afval is. 
Op het sociale vlak hebben we wel informatie over de tewerkstelling en dit komt ook terug in het 
jaarverslag. 
De milieutool is momenteel alleen geschikt voor de leveranciers van productiegoederen. Onze 
doelstelling is wel om het straks verder door te vertalen naar de dienstverleners. Het probleem is 
dat het niet 1 op 1 vertaalbaar is. Qua milieu kijken we vooral wat voor innovatieve technieken er in 
de toekomst gebruikt gaan warden . Voor VG zou het dan vooral gaan om een betere milieukundige 
afvoer en verwerking. Verder hebben we een zekerheidsdoelstelling en willen we voorkomen dat 
DAF door activiteiten van VG in diskrediet kan warden gebracht door bijvoorbeeld verkeerde 
verwerking van ons afval. 
We vragen momenteel niet naar arbeidsomstandigheden. De reden hiervoor is dat een bedrijf zelf 
verantwoordelijk is en er ook eisen in de Arbo wetgeving staan. We hebben ook een probleem als 
morgen de arbeidsinspectie bij VG staat en de deur dicht doet. ; er is dus wel interesse. Qua 
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milieuaspecten kijken we of de vergunningen in orde en up-to-date zijn. We vragen ook steeds 
meer naar een risico inventarisatie. Dit hebben we nu bij VG ook al een ronde gedaan en we 
kunnen eruit opmaken of een bedrijf de zaken in orde heeft, omdat er ook een plan van aanpak 
getekend door de OR moet zijn. 
Eigenlijk is er weinig behoefte aan informatie van individuele bedrijven. Veel liever krijgen we 3 
gegevens van een sector. Als bedrijven ergens beduidend beter in zijn willen we dit ook graag 
weten , omdat dit helpt bij het vaststellen van prestatiegrenzen (wat is haalbaar). De interesse gaat 
verder uit naar de uitstoot van gevaarlijke stoffen (concentraties en totalen) en wat men structureel 
aan duurzaamheid doet; niet alleen schrijnende situaties breed uitmeten of projecten in Afrika (die 
overigens prima zijn), maar hoe pakt men intern milieu aan. Stelt men doelen als 5% 
fijnstofreductie? 
Afvalkilometers zouden interessant zijn; ton/km. Het streven zou moeten zijn om het aantal 3 
kilometers terug te brengen. 
Welke maatregelen zou Tence! wellicht nog meer kunnen nemen om het afval op de juiste wijze te 4 
sorteren en om een betere bijdrage te leveren aan een schoner/beter Mil ieu . 
The interests lay in the area of policy making and ideas on how to improve. 6 
FEAD is trying to collect information on accidents for its safety task force. Most countries view this 6 
information as secret and do not like to be open about it. The exception to this rule is the UK, which 
has been straightforward with the information and is extremely open. This information is not 
company related however, but given on association (country) level. 
We are also interested in how VG reduces greenhouse gas emissions ; this is a new issue for 6 
FEAD. We are trying to analyze our sector's contribution to emission savings. This is interesting 
information, even though the Waste Management sector falls outside the emission trading scheme. 
How do we prove that we contribute to climate change savings of greenhouse gas emissions. 
Bij het hele duurzaamheidverhaal gaat het er om dat je begin! te meten op een moment A en 8 
eindigt op een moment Z. Als je indicatoren hebt komen hier gegevens uit; het moet niet alleen 
gaan om de operationele zaken, maar ook om de strategie en de uniformiteit van de indicatoren. Je 
moet evalueren waar dit wel en niet goed gaat. Net als bij ISO en VCA moet je auditen op 
uniformiteit. 
Waar blijven de afvalstoffen. VG is meer een inzamelbedrijf, maar waar blijft het ingezamelde afval 9 
en wat zijn de gebruikte selectiecriteria voor verwerkers. 
Waarom wordt voor die en die verwerkers gekozen. Je zou afvalstoffen soms ook kunnen ontleden 9 
i.p.v. ze te verbranden. We willen als NAM geen waardeoordeel uitspreken, maar willen wel een 
overzicht van hoe het verwerkt is. De NAM is als een van de weinigen in Nederland ook bereid te 
betalen voor een hoogwaardigere verwerking. 
In eerste instantie een combinatie van het aantal milieu-incidenten gecombineerd met de financiele 10 
resultaten. 
Meestal verloopt de communicatie andersom; Van Gansewinkel vraagt en wij draaien. lnformatie 11 
over de afvalstromen gaat heen en weer. Van Gansewinkel beschrijft informatie in haar aanvragen 
vrij uitgebreid en heeft al een goed beeld welke afvalstromen welke verwerking vereisen. Met name 
de organisatiestructuur van de CCD's is goed opgezet. Samenstellingsgegevens van Van 
Gansewinkel zijn meestal veel uitgebreider dan van de rest uit de mark!. Dit voorkomt dat we 
dingen dubbel moeten gaan analyseren. Meer informatie betekent ook een betere afweging. 
Natuurlijk zeggen we ook wel eens nee, maar alleen als dit gefundeerd is. 
Hoeveel tonnages verwijderd worden en welke als nuttige toepassing ingezet worden per 12 
productgroep. Dit mist momenteel in de jaarrapportage. 
De overheid zou moeten verplichten dat bedrijven als Shell rapporteren wat er uit haar afvalstoffen 12 
gehaald is; hoeveel energie bijvoorbeeld . De vraag is waarom dit niet naar de directe klanten kan 
worden gerapporteerd. Top-down zoals de consumentenbond ook vraagt naar de prestaties van 
bedrijven. 
Er heeft al een voorverkenning plaatsgevonden met CREM via de LCA aanpak. Er zijn al een 15 
aantal indicatoren aangewezen. lnteressant zijn de zaken die door de hele keten heen spelen en 
wat we eerder gevonden hebben. 
Er zijn veel keuzes te maken, maar je kan ook kiezen voor een stuk aggregatie en niet alleen een 15 
checklist. Als het veel indicatoren zijn die van belang zijn, dan zijn het er gewoon veel. Soms krijg 
je dikke documenten, maar je moet het wel hanteerbaar houden op een slimme manier. Je moet 
het gieten in een hanteerbare systematiek en het moet geen grote administratieve last zijn. Wat 
maximaal erin kan hang! erg af van het product. Hier moeten keuzes gemaakt worden. Soms blijkt 
dat als mensen zelf moeten kiezen ze alles toch wel belangrijk vinden en zeggen van "dit kan je 
echt niet weglaten". De true zit in slim structureren. 
Of van Gansewinkel eveneens een partenariaat prefereert voor een lange termijn. 5 
Emissies; de C02 uitstoot door verbranding brandstoffen, de NOx uitstoot. Dit is heel gemakkelijk 13 
te berekenen. 
Hoeveel ton kms over de weg worden er gemaakt (wat is het logistieke effect van VG) 13 
De bedrijfsongevallen , schades van meer dan €X 13 
Het deel dat hergebruikt, gestort wordt; eigenlijk de koppeling met de Ladder van Lansink. 13 
Hoeveel geplande en ongeplande emissies er naar bodem/water/lucht hebben plaatsgevonden. 13 

9. Op welke manier/in welke vorm zou u deze informatie willen bekomen? 
Als alles gebundeld zou worden in een duurzaamheidverslag was dit interessanter. Je verzuipt al 1 
snel een beetje in de informatie van een algemeen jaarverslag. 
Bij voorkeur digitaal. Een jaarverslag bewaren we binnen de afdeling HSE niet. Bij inkoop worden 2 
ze wel verzameld en opgeslagen, maar we doen meer met onze eigen tool. Het zou het 
gemakkelijkste zijn als we zoveel mogelijk kwantitatieve gegevens konden krijgen samen met 
tabellen en grafieken en korte conclusies. In professionele duurzaamheidverslagen zie je nu vaak 
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erg veel tekst en de essentie is moeilijk te achterhalen. Gegevens digitaal ontvangen is handig 
voor benchmarking met concurrenten via websites. Bij OAF zelf komen de doelen en resultaten 
ook op het internet en dit is een handige manier om de resultaten te communiceren met de 
mogelijkheid verhalen er omheen te vertellen. 
Via het jaarverslag (toch een vertrouwd middel) of via de branche voor de gehele bedrijfstak. 3 
Schriftelijk. 4 
Per e-mail would be best. FEAD shares a lot of its information electronically. All information has to 6 
be policy oriented though ; it needs to be put in context (show trends, compare data). 
Zowel verbaal (in huidige positie) van bestuurders, maar ook via de mail. Het mooiste is als je de 8 
informatie zelf kan zien in de organisatie. 
Deze informatie is nu al contractueel afgetimmerd en wordt gerapporteerd. Verder hebben we 9 
inzicht in de verwerker database. We weten inmiddels de selectiecriteria en deze gegevens zijn 
dus voorhanden. lk denk dat het probleem bij VG is dat ze iemand erop moeten zetten om deze 
gegevens te verkrijgen. Het moet eigenlijk binnen een R+D afdeling zitten die kijkt naar gevolgen 
en opbrengsten. Of zo'n afdeling er is, hangt vaak af van de klanten die er zijn. Veel klanten willen 
alleen de laagste prijs, anderen hebben wel interesse in milieugevolgen. 
We hebben met VG discussies over verwerkers. Er zijn verwerkers die wij niet willen en stimuleren 9 
VG om verwerkers te kiezen die hoger op de ladder van Lansink staan. Van een afvalstof zou 
beschikbaar moeten zijn wat de opties zijn (storten, verbranden) en de kosten hiervan alsmede de 
milieugevolgen. Dat menu zouden we als NAM graag zien. Op die manier krijgt de klant ook een 
keuze. 
Een jaarverslag is hiervoor voldoende, maar het mag ook via internet. Binnen de overheid wordt 10 
een jaarverslag vooral bekeken vanuit een economische hoek en te weinig vanuit het 
milieuoogpunt. 
De ladder van Lansink zit in de milieuwetgeving rekening houdend met economische haalbaarheid. 10 
Als verbranden haalbaar is en er voldoende capaciteit is, zijn bedrijven verplicht te verbranden ook 
als dit €10,- per ton duurder is. Hier vindt controle op plaats, maar afwijkingen zijn toegestaan 
zolang de verbrandingscapaciteit te beperkt is (wat nu het geval is). Het aantal afwijkingen is 
gelimiteerd en deze limiet wordt jaarlijks bepaald. 
Het huidige proces is goed. Er is nog wel wat te optimaliseren. De CCD in Moerdijk zou de 11 
landelijke norm moeten zijn en deze loopt ver voor op bijvoorbeeld Drachten en Vlaardingen. 
Natuurlijk is het ook wel een van de oudste CCD's. Veel expertise van Eindhoven komt ook daar 
vandaan. Wat nog beter/handig zou zijn, zou het bijvoegen van een visueel iets zijn (een foto) bij 
aanvraag. Daar staat tegenover dat de gemiddelde klant helemaal niets geeft en VG heel veel 
geeft 
De jaarrapportage is prima hiervoor. Op die manier zouden net als bij HD-recorders in de 12 
consumentengids systemen kunnen ontstaan om de milieuschade te meten en inzichtelijk te 
maken. Momenteel is dit nog niet goed mogelijk. Nadeel voor een bedrijf als VG is dat dit soort 
informatie concurrentiegevoelig is, maar wel de milieuprestaties van de organisatie duidelijk kan 
maken. 
Hier hebben we momenteel nog geen inzicht in (daarvoor moet eerst de meter verder kunnen 15 
warden ingevuld). lk denk wel dat het verhaal aan kracht wint door naar buiten te kijken; de 
stakeholders erbij betrekken. De legitimering voor een college van deskundigen wordt zo ook 
sterker. Het moet systematisch gebeuren. Wij vinden dit i.p .v. dat, omdat. .. . Het bedrijf zelf als 
bran nemen is goed, maar houd een open oog voor de buitenwereld . Harde feiten en op een 
verstandige manier de vette vissen eruit halen is belangrijk. De kleine maatregelen die niets 
opleveren zijn minder interessant. Met 5 indicatoren, 75% behalen is realistisch . 
Schriftelijk 5 
In een bulletin met daarin de jaardoelen en het cumulatieve resultaat na een jaar. Je moet kunnen 13 
zien of een doel bereikt wordt. Een bedrijfsongeval vindt meestal wel plaats, dat moet je soms 
gewoon accepteren. 

10. Wanneer is een onderneming duurzaam volgens u? 
Dit is moeilijk in te schatten. De graad van duurzaamheid zal stijgen met het nastreven van eerder 1 
genoemde doelstellingen. In de activiteiten moet je zorgen dat je impact op de toekomst 
geminimaliseerd wordt. Bij milieubedrijven zou je zelfs de positieve impact kunnen maximaliseren. 
Sowieso zijn we als milieubedrijven snel positief bezig, tenzij we de activiteiten slecht uitvoeren 
(zoals het lozen van slecht afvalwater). Je kan helaas niet altijd 10/10 halen. 
Als je op alle indicatoren goed scoort/beter dan gebruikelijk is. Het gaat dan om sociale, milieu, 2 
ethische factoren, in- en externe veiligheid. Het is moeilijk dit alles te kwantificeren . Het wel of niet 
hebben van een certificaat is simpel en het voldoen aan vergunningen is weer een ander verhaal. 
Je moet het zoeken in dingen doen die niet wettelijk verplicht zijn, maar wel gedaan warden. Dit is 
dan ook het enige onderscheidingspunt. 
Als gekeken wordt naar de lange termijn effecten en daar naar gehandeld wordt. Je moet ook 3 
anticiperen op strengere normen en verder gaan dan wat vereist is. Dit is ook goed voor het imago. 
Als een bedrijf aandacht heeft en geeft aan haar medewerkers, flexwerkers en klanten, maar ook 4 
aan haar dienstverlening op zich en hierbij de kwaliteit ervan wil waarborgen door alles te doen wat 
nodig is om de relatie en de veiligheid goed te houden. 
The organization or company should make profit, make employees happy and provide a positive 6 
impact on the environment. All of these should go together for a company to be sustainable. 
Wanneer zij in evenwicht is met haar doelstellingen om op lange termijn: -de aandeelhouders 7 
return te geven, -door klanten goede producten/diensten te bieden, -aanvaardbare niveau van 
tevredenheid van de medewerkers (concurrerend blijven zodat ook het lange termijn perspectief 
blijft), -de juiste markten bespelen die dit mogelijk maken, -de wet qua milieu nakomen 
Als mensen graag in de organisatie willen werken , klanten er graag zaken mee willen doen en er 8 

188/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 
ruimte is voor vernieuwing (niet alleen ruimte voor de dagdagelijkse problematiek), als er 
winstgevendheid ontstaat. Winstgevendheid kan bestaan op meerdere vlakken (niet alleen in €s). 
Wanneer men zich niet alleen laat leiden door winstmaximalisatie en sociale en maatschappelijke 9 
verantwoordelijkheid neemt. Je moet ervan uitgaan dat je burger bent en je gedragen als zodanig. 
Je moet oog hebben voor de maatschappelijke agenda en de milieugevolgen allereerst in kaart 
brengen en vervolgens minimaliseren/opheffen. 
Als ze gezond is en werkt conform de milieuregels. 10 
Als je een mix van milieu, sociale en economische aandacht in het beleid hebt en dit op de lange 11 
termijn baseert. Respect voor mensen en het milieu moet men zien te bewerkstelligen. Dit zit in 
extremen ook in het inkooptraject. Loze kreten moeten vermeden worden en het moet echt zijn . In 
het geval wat ATM en VG zeggen is dit toetsbaar. 
Als de milieuprestaties het maximaal mogelijke halen. Dit is dus niet gelijk aan het maximaal 12 
wettelijk vastgestelde. 
Wij kijken als SMK niet naar bedrijven, maar naar een product of dienst. We maken onderscheid 15 
tussen wat je doet en wie je zegt te zijn. De milieueffecten effecten moet je minimaliseren en het 
moet transparant zijn waar je staat en hoe je met zaken omgaat. Als SMK hebben we hier geen 
oordeel over, we stellen enkel eisen voor producten en diensten en daar kunnen we iets over 
zeggen .. We denken dat het belangrijk is dat ondernemingen duurzaam zijn en sommige bedrijven 
vragen inderdaad bewijs hiervan van dienstverleners/leveranciers. Je moet ervoor zorgen dat het 
niet alleen de kleine dingetjes zijn zoals de koekjes in de kantine, maar dat het echt ergens over 
gaat. Niet iedereen kan overal "top-of-the-bill" scoren en er moeten daarom strategische keuzes 
gemaakt worden. Je moet ook oppassen met je imago als bedrijf. 
lndien alle aspecten in de breedste zin worden in rekening gebracht 5 
Binnen onze sector: weinig brandstof- en energieverbruik (dit kan in GJ weergegeven worden) 13 
hebben, het gebruik van andere modaliteiten, het weergeven van hoofd KPl's. Het percentage 
hergebruik is heel belangrijk; ook van de zelf geproduceerde afvalstoffen. 

11. Waar zou Van Gansewinkel volgens u nog verder kunnen verbeteren als het gaat om duurzaamheid? 
lk heb nu te weinig zicht op de duurzaamheidaspecten van het bedrijf. Wei heeft VG het imago een 1 
correct bedrijf te zijn en probeert het volgens mij zijn overlast te beperken. Als het om transport 
gaat zou men hier nog de impact van kunnen proberen te beperken, omdat dit al snel een groot 
aandeel van de impact betreft. 
Allereerst het verlagen van de kosten 2 
De reden dat VG een preferred supplier is, komt door de innovatieve goede voorstellen. Er wordt 2 
meegedacht over afvalstromen en in de dienstverlening zit een stuk advisering. (reductie 
reststromen en hergebruik materialen) 
Oat is moeilijk te zeggen; zo goed ken ik VG niet. In zijn algemeenheid (voor alle bedrijven) geldt 3 
dater vaak gekozen wordt voor lange afstandtransporten van afval, terwijl er dichterbij ook 
capaciteit is. Door het stortverbod in Duitsland is er nu echter sprake van ondercapaciteit in 
Nederland. Afvaltransport om juridische redenen (het niet hoeven voldoen aan bepaalde regels), is 
per definitie fout. Verder moet je elders net zo investeren als je in Nederland zou moeten doen. 
Milieubeschermende maatregelen dienen ook getroffen te worden in landen als Polen. 
Weet ik niet. Van Gansewinkel heeft oog voor de relaties, voor veiligheid op de werkvloer etc. Ze 4 
zijn hier ook continue mee bezig. Tence! denkt wel mee met Van Gansewinkel als zij vraagstukken 
hierover hebben. De mensen die ik heb gesproken van Van Gansewinkel hebben " iets" met hun 
bedrijf en product en dit zorgt ervoor dat zij hier zorgvuldig mee omgaan. 
I don't know Van Gansewinkel well enough to be able to answer this question 6 
Zij lijken goed op weg te zijn. 7 
Kennis over de eigen organisatie (processen, mensen, middelen) en het laten aansluiten van 8 
processen, mensen en middelen op elkaar. 
Qua aannamebeleid zou er meer diversiteit mogen zijn. Er zijn erg weinig vrouwen bij VG. Verder 9 
zou men minder gebruik moeten maken van uitzendwerk. 
Een aantal locaties zijn niet echt mooi. 9 
In het Noorden weet ik niet of VG plaatselijk betrokken is. 9 
lk zou graag zien dat VG pro-actief is in haar overheidsrelaties en ze niet alleen ziet als regulator. 9 
Qua veiligheid is de IF in 2005 verslechterd . Er is denk ik nog wel een cultuurslag te maken. 9 
Voorbeeld functie van het management komt onvoldoende uit de verf. Qua milieu zijn de impact 
factoren vooral logistiek. Er gaat al een deel van het transport over water, maar het mag zeker pro-
actiever. 
Van Gansewinkel zou nieuwe verwerkingstechnieken moeten onderzoeken (dit geldt overigens 10 
voor de hele sector). Er moet zoveel mogelijk richting recyclage gewerkt worden. 
Naast het stortverbod kent Belgie ook een verbrandingsverbod . Als bepaalde stoffen aangemerkt 10 
worden als goed recycleerbaar mogen ze niet verbrand worden. De afvalstoffen worden bij de 
verbrandingsovens gecontroleerd. 
Van Gansewinkel is al vrij ver. Alleen predikt men naar de Ladder van Lansink te kijken terwijl in de 11 
praktijk toch meestal het economische belang voorop staat. Je vraagt je af of dit niet anders kan. 
Het zou mooi zijn als je je zo weet te profileren dat klanten ook meer willen betalen voor een 
duurzaam afvalbeleid. Dit is lastig al weet VG goed wat eventueel andere kanalen zijn. Het 
hanteren van een minimale standaard door Van Gansewinkel voorkomt dat ze snel afglijden. 
Verder zou men efficienter kunnen omgaan met afvalstoffen bij de bron. Hier is denk ik nog veel te 11 
winnen . Nu zit het vaak in kleine vaatjes en dit kan veel efficienter. Je kan zowel transport als de 
hoeveelheid verpakkingsafval beperken. Hier is veel te winnen al is men er zeker mee bezig. Bij 
gewoon (niet-gevaarlijk) bedrijfsafval is dit gemakkelijker dan bij gevaarlijk afval. 
Dit zou kunnen via de duurzaamheidmeter. Het sociale en milieutechnische vlak moet gemeten 12 
worden . In Eindhoven hangt al heel mooi een elektriciteitsverbruikmeter. Er zijn tevens al een hoop 
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instrumenten ontwikkeld voor de Dow Jones Sustainability Index. Er zijn al heel wat activiteiten 
maar ook nog flink wat stappen te nemen. Het bezoeken van verwerkers om ze te auditen is voor 
grote farmaceutische bedrijven normaal. Shell doet dit echter niet en legt de verantwoordelijkheid 
bij een dienstverlener als VG neer. Vanuit ISO 14001 is het voor MKB bedrijven sowieso verplicht 
om een verwerker te auditen. Duurzaam ondernemen verdient zich in 20-30 jaar terug en komt dan 
als wins! naar voren . 
Probleem van Van Gansewinkel is dat ze graag haar duurzaamheid wil vergroten, maar de mark! 13 
niet mee zit. VG zou eigenlijk voorloper moeten worden qua modaliteiten (hier hebben ze veel 
logistieke kennis over) en alternatieve methodes van verwerking. Hierbij moet niet alleen naar de 
kosten gekeken worden, het zijn duurzamere oplossingen. De kosten gaan voor de baten uit. 
Bij aanbestedingen van gemeenten merk je nu al dat het duurzaamheidaspect steeds belangrijker 13 
wordt. Hoe afval hergebruikt word!, gaat in de keuze steeds meer meetellen en levert orders op. 
Schoner vervoer zou kunnen door wagens op aardgas te laten rijden. C02 technisch gezien is dit 13 
gunstiger, net als voor andere emissies. 

12. Heeft u het jaarverslag gezien voordat dit interview gepland was? 
Ja, rond mei 2005 1 
Nee, niet ingekeken 2 
Ja, net even gezien. Te kort om het goed in te kunnen zien. Jaarverslagen belanden al snel op een 3 
stapel naar er even doorheen te hebben gekeken. Het verhaal achier cijfers is vaak belangrijker 
dan de cijfers zelf. Het idee moet niet alleen mooie plaatjes zijn maar er moeten concrete cijfers 
aangeboden worden. Hierbij gaat het niet alleen om borstklopperij en moet het meer zijn dan een 
promotiefolder. Het gevaar bij afvalinzamelaars is dat ze marktgericht zijn en het afval zo goedkoop 
mogelijk proberen kwijt te raken en het tegen een zo hoog mogelijke prijs proberen in te zamelen. 
Yes, but I have not read it. 6 
Nee 7 
Ja, zowel concept als definitief zodra het uit was. 8 
Ja 9 
Nee 10 
Nee 11 
Ja, maar vooral de jaarrekening/geconsolideerde cijfers. Wat ik miste was het beleid aangaande 12 
verwerkerselectie en de gehanteerde milieudoelstellingen. Verder zag het er netjes uit. 
Nee 5 
Ja, maar inhoudelijk kan ik me er niet veel meer van herinneren. 13 

13. Waarom niet? 
Er zijn heel veel leveranciers. De controle afdeling registreert de jaarverslagen en er moet een 2 
speciale reden zijn willen we ze inkijken. 
P.v.K. : Binnen inkoop kijkt wel iemand naar de jaarverslagen en als er een reden is tot actie kijk ik 2 
er ook naar. De kerngegevens worden geregistreerd in een soort database. Het gaat dan met 
name om de financiele gezondheid en de jaarrekening. We kijken naar tendensen . 
A.S .: In principe krijg ik ze niet te zien 2 
We receive many reports and due to a lack of time we are not able to look through them all. I would 6 
like to understand the activities of our different companies a bit better but we represent member 
organizations and think more in terms of countries rather than in terms of companies . It is important 
for us to understand the Dutch legislation on waste management rather than how companies within 
the Netherlands are organized. 
Gebrek aan tijd . lk kom zelden toe aan het lezen van jaarverslagen. 10 
Niet gekregen 5 
Als het al verstrekt wordt, dan wordt het verstrekt aan het MT van ATM. Zelf heb ik het niet 11 
ingezien. 

14. Hoe kan het rapport verbeterd worden? 
VG is wel al een voorbeeld in de sector. De lay-out bevat soms wat te veel informatie. Meer foto's 1 
plaatsen zou aangenamer zijn . Een opdeling in economische en duurzaamheidelementen door het 
hanteren van een duurzaamheidverslag was ook prettig geweest. Het rapport is ook vrij droog 
geschreven. Een duidelijke conclusie of samenvatting is ook welkom. 
Zoals het er ligt is er al sprake van een redelijke mate van duurzaamheid (het is breed neergezet 8 
(sociaal , visie)) . Als je het verder zou uitdiepen ga je al snel richting een bepaalde doelgroep. 
Overzicht van de afvalstoffen die binnen zijn gekomen, hoe het verwerkt is (%s). Dit is nu nog erg 9 
mager. Wat is er verbrand , wat gestort, wat hergebruikt? En van datgene wat gestort is, had dit ook 
verbrand kunnen worden . Verder moeten maatschappelijke problemen geadresseerd worden ; afval 
dat naar 3e wereld landen gaat; wat is het standpunt hierover en de rol hierin? Wat is het beleid 
t.a .v. stortplaatsen in het buitenland en het beleid t.a.v. verwerkerselectie. Wat is een acceptabele 
verwerker, wat niet? Liefs! met voorbeelden van selectieprocedures. 
lk verbaas me verder over de lage aantallen ongelukken, boetes, overtredingen terwijl VG een 9 
belangrijke verkeersdeelnemer is . Hoe gaat VG hiermee om en hoe kijken de chauffeurs 
ertegenaan. 
Daarnaast mis ik een stuk over de relatie met de overheid en het beleid hierin. (niet alleen t.o.v. 9 
regelgeving) Hoe kijkt VG tegen beleid aan en hoe worden de lobby activiteiten verantwoord. 
Op dezelfde wijze als bij ons jaarverslag dat nog kan; het toevoegen van een samenvatting die je 13 
snel kan lezen en de belangrijkste KPl's op duurzaamheidgebied en rendementsvlak weergeeft. 
Overzichten van activa en passiva zeggen mij persoonlijk niet zo heel veel. 

15. Wat vond u het beste aan het rapport? 
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Allereerst dat het er is. De lay-out is al best aardig. Daarnaast staan er al een reeks interessante 1 
gegevens in en is het verslag allesomvattend. 
Duidelijk geschreven, foto illustratie geeft het een persoonlijk karakter en natuurlijk de cijfers. Ook 4 
handig die verkorte jaarrekening op het einde. 
De thema's. Dit jaar is het thema mensen en dit komt terug in de foto's van collega's. Het zijn 8 
mensen die iets doen. Dit is typisch VG; het doen. 
Financiele verslaggeving 9 
Lay-out 9 

16. Wat vond u het minste aan het rapport? 
Het is een beetje droog en niet altijd even overzichtelijk. 1 
De zaken die ontbreken 9 
Foto's met onveilige situaties 9 
Dat het een dik boekwerk is . ledereen maakt de jaarverslagen steeds mooier en uitgebreider. De 13 
mooie inhoud gaat hierdoor verloren. 

17. Miste er naar uw mening iets aan het rapport dat wel gerapporteerd had moeten worden? 
Rond duurzaamheid mag nog meer verteld warden. Wat is het effect van de activiteiten van VG op 1 
het leefmilieu. Er warden wel al een aantal sociale zaken genoemd. Sowieso is mijn algemene 
mening meer dan positief over het verslag. 
Naast het eerder genoemde een kaartje met de vestigingen (waar zit VG). 9 
Een samenvatting met KPl's inclusief die voor duurzaamheid. Als iedereen op dezelfde manier dit 13 
gaat doen kan je er ook wat mee. Financieel gezien kan je bedrijven wel al vergelijken, maar bij 
duurzaamheid gaat het toch om andere begrippen. 
Duurzaamheid zou getoetst moeten warden aan algemene voorwaarden . Dater niet een definitie 13 
is, maakt het erg lastig . 

Anders: Over de afvalrichtlijn 
A Wat is het grootste verbeterpunt van de nieuwe afvalrichtlijn? 3 

Dit is nu nog niet te zeggen. Er kan nog veel aan de richtlijn veranderen en de vraag is wat 3 
uiteindelijk door het parlement komt. De huidige richtlijn was niet heel slecht, maar had wel een 
aantal problemen. 

De bedoeling is dater: 3 
veel meer aandacht komt voor afvalpreventie, maar de vraag is of dit echt in de richtlijn komt. 3 
Duidelijkheid voor de sector gecreeerd wordt (heldere regelgeving) De vraag is of dit lukt. De 3 
definities moeten helder en juridisch houdbaar zijn, maar tevens voor een werkbaar geheel zorgen . 
We willen straks zo min mogelijk juristen nodig hebben. 

B Wat zijn de voornaamste gevolgen voor een organisatie als Van Gansewinkel? 3 

Voor de hele sector (niet VG specifiek): 
De vraag is of preventie bij bedrijven als VG terechtkomt 
Helderheid en duidelijkheid willen we wel creeren 

Zoals eerder vermeld is het uiteindelijke resultaat nog niet duidelijk. De vraag is of afvalverbranding 3 
straks onder nuttige toepassing of onder verwijdering valt en of het efficiency criterium het gaat 
halen. Milieuwetgeving kan zo investeringsbeslissingen ondersteunen. 
Composteren zit nog niet in de nieuwe richtlijn . Dit opnemen zou een stimulans geven aan een 3 
verbod op het verbranden van brandbaar afval. Dit heeft namelijk uitgebreide consequenties, maar 
de vraag is of een meerderheid dit verbod door het parlement krijgt. Storten is wel iets wat we 
graag uitgebannen zien. 
Wanneer verbranding gezien gaat warden als nuttige toepassing betekent het dat er meer naar het 3 
buitenland getransporteerd mag warden (nuttige toepassing mag wel over de grens zonder 
wederzijdse toestemming) en dit heeft belangrijke gevolgen. Dat is het gevaar van de discussie; 
straks. wordt er weer meer getransporteerd wat eigenlijk niet de bedoeling is. Men moet voor het 
eigen afval in de eigen omgeving een oplossing hebben. 
Het efficiency criteriaum zorgt voor verwarring momenteel. Als verbranding een nuttige toepassing 3 
zou warden, is het vooral iets voor het imago van een installatie. Afval dat in een cementoven 
gebruikt wordt en in het cement komt, is al een nuttige toepassing . Emissies van zulke installaties 
zijn daarentegen erg hoog. 
Afvalverbranders hebben ook lang gewacht met investeren met ondercapaciteit tot gevolg. Als 3 
straks de grenzen voor afval weer open gaan, en de investeringen die te laat zijn gedaan gereed 
komen, start de markt snel in. lk denk dat het belangrijk is terughoudend te zijn met 

I qrensoverschriidend afvaltransport. 
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Bijlage 27a: Uitwerking gesprek Stichting Milieukeur (niet
schema vragen) 
SMK hecht veel waarde aan het koppelen van een duurzaamheid(baro)meter8 aan 
prestatiecriteria. Op deze manier kunnen de prestaties zelf ook naar een hoger 
niveau getild worden. Dit vereist wel dat het draagvlak voor een meter breder moet 
zijn dan intern alleen. 

Het nut van het geven van een score hangt van het doel af wat men hiermee wil 
bereiken. SMK heeft meerdere certificatiesystemen in beheer (Milieukeur, Europees 
Ecolabel, groen Label Kas, Barometer Duurzaam Terreinbeheer). Een barometer 
duurzaam terreinbeheer heeft meerdere niveaus. Vroeger (in 1992) was iedereen 
gecharmeerd van het kunnen toekennen van een Milieukeur waarin in een oogopslag 
duidelijk was of een bedrijf "top-of-the-bill" was. Hieronder lag uiteraard wel een set 
criteria. In de praktijk van SMK vond uitruil van prestaties (goede tegen slechte) 
amper plaats. Voor verblijfsrecreatie zijn er wel verplichte en optionele eisen. Op 
basis van deze eisen kan men een puntenaantal behalen door de aanleg van 
bijvoorbeeld een nieuw zwembad op een milieuvriendelijker manier. Bedrijven zonder 
zwembad konden dan op dit punt wel geen punten behalen . Dit werkt fijn en de 
verschillende niveaus zijn bepaald door een college van deskundigen. 

Op deze manier wordt er zorggedragen voor het goed nadenken over indicatoren en 
eisen waaraan men minimaal moet voldoen. Op een gegeven moment kwamen we in 
een situatie waarin het aantal producten dat een milieukeurmerk verwierf tegen viel. 
Er werd weinig gevraagd om een keurmerk door zowel consumenten als 
producenten. In principe wilden A-merken vaak wel aan de eisen van een keurmerk 
voldoen, maar wilden het stempel niet op het product. Je kreeg situaties waarin 
bijvoorbeeld een fabrikant van banken, twee banken zou hebben met en de rest 
zonder keurmerk. Zijn de andere banken dan slechte banken? Er was wel behoefte 
aan eisen, maar niet altijd aan certificatie ten behoeve van communicatie en ook niet 
altijd aan een eindoordeel in de vorm van een stempel (aggregatie). 

Duurzaam inkopen krijgt momenteel weer veel aandacht en we proberen dit verder te 
in te vullen door de overheid dit ook te laten stimuleren. De overheid moet echter 
voldoen aan Europese aanbestedingsregels hetgeen betekent dat ze niet alleen 
aannemers met een Milieukeur mag inschakelen. Wat de overheid wel mag en kan, 
is de criteria van de keurmerken gebruiken bij het inkoopproces. Zo zijn er wel sets 
met eisen voor de milieuaspecten van meer en meer productgroepen (zie 
www.milieukeur.nl). 

Bedrijven hoeven op deze manier ook geen certificaat te behalen om hun 
duurzaamheidverhaal aannemelijk te maken en te scoren. Ze kunnen zelfs aangeven 
niet aan alle eisen te willen voldoen, maar aangeven waar zij wel de aandacht 
leggen. ledereen wil de garantie dat het product zoals bijvoorbeeld voedsel aan 
bepaalde criteria voldoet. Bedrijven hebben daarom vaak de eisen in de bovenste 
bureaula liggen waarmee ze snel vragen kunnen beantwoorden. De waarde van de 
certificatie zit voor sommige bedrijven dan ook niet zozeer niet in het 
scorestempeltje, maar in de eisen. Bij het ontwikkelen van de Milieukeurcriteria is 
veel aandacht voor een goede inspraakprocedure. 

8 Voor een gelaagde criteriaset hanteert SMK de term 'barometer': vergelijk de Barometer 
Duurzaam Terreinbeheer (zie www.milieukeur.ni) en de Milieubarometer verblijfsrecreatie. 
Voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is het gouden niveau gekoppeld aan Milieukeur. 
Per 1 januari 2006 is de automatische koppeling van het gouden niveau van de 
Milieu barometer verblijfsrecreatie aan Milieukeur vervallen. 
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Bij VG is er ook gekeken of we iets voor hen konden betekenen. Wat bleek is dat VG 
wel bezig was de duurzaamheidprestatie te objectiveren en te kijken waar er iets te 
verbeteren viel. Milieukeur is te nationaal , maar een standaard als het GRI heeft 
internationaal aanzien volgens VG. Er waren aspiraties om met iets internationaals te 
komen . Dit is van een andere orde dan een intern verhaal. 

Ook in de zorg (met een milieuthermometer, momenteel in ontwikkeling) gaat het niet 
alleen om het eindoordeel , maar om gelaagde criteria . Het is belangrijk in deze 
criteria te groeien en niet te zeggen voor ons bedrijf is zilver genoeg. We zijn continu 
bezig met het kijken naar hoe we bedrijven kunnen verleiden de stap te maken naar 
een gouden niveau. Hier kan de overheid bij helpen door het voor met Milieukeur 
gecertificeerde bedrijven mogelijk te maken een beroep te doen op regelingen als de 
MIA en Vamil9

, waardoor er een gunstige afschrijvingsmogelijkheid bestaat voor 
investeringen die nodig zijn om het Milieukeurcertificaat te behalen. Zo is er een 
bedrijf geweest dat een camping beheert en watermeters op de verschillende 
campinggastplekken ge'lnstalleerd heeft om het verbruik door te rekenen naar de 
gasten. Via de MIA en Vamil zijn er dan weer voordelen te behalen die je alleen krijgt 
als je gecertificeerd bent met Milieukeur. Dit geldt overigens ook voor investeringen 
in het Europees Ecolabel (het officiele milieukeurmerk van de Europese Unie ). Op 
deze manier willen we bedrijven ondersteunen bij het verbeteren van hun 
milieuprestatie . Mensen willen ook steeds meer iets genuanceerds. Vroeger was 
alles 'Planet' , tegenwoordig is de wens breder naar duurzaamheid te kijken . Oat is 
een teken van de tijd . Milieu scoorde vroeger boven zaken als werkgelegenheid , 
arbeidsvoorwaarden, maar nu zijn er andere thema's voor in de plaats gekomen. 
Duurzaamheid is iets waar men zorg aan wil besteden. 

Milieukeur wil altijd een normerende lat leggen met criteria opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van een college van deskundigen. Een scala van organisaties 
kan zich er op deze manier achterscharen. Voor sociaal en profit is het nog zoeken 
naar indicatoren. De belangrijkste selecteren is nog lastiger. Brancheorganisaties zijn 
soms bedreven in het optrekken van rookgordijnen. Een keurmerk biedt 
transparantie en deze doorzichtigheid is niet altijd door iedereen gewenst, maar is 
juist wel een doel van het instrument. In de autowasinstallatiemarkt zijn er ook een 
aantal spelers die niet netjes werken waardoor er voor de rest een reden is om 
certificering na te streven. Er was wel sprake van een 'cowboy'-mentaliteit in de 
sector. De illegale activiteiten warden enerzijds aanhangig gemaakt door de branche. 
Anderzijds realiseerde men zich echter ook dat het niet goed was als men alleen op 
de slechte (mobiele) wassers de aandacht vestigde; men wilde het zelf ook goed 
doen. Men is bereid tot zelfregulering via o.a. Milieukeur. 

In de verfbranche was er juist een kleine speler die graag Milieukeur wilde en de 
groten in de branche niet en deze hielden de boot af. De branche moest echter in de 
spagaat en er kwamen uiteindelijk criteria met een visie erachter. In dit specifieke 
geval werden de Milieukeurcirteria voor een periode van 5 jaar vastgesteld , 
waarbinnen de eis aan het gehalte organische oplosmiddelen werd aangescherpt. Dit 
geeft de betrokkenen helderheid. 

9 De MIA en VAMIL zijn stimuleringsregelingen voor investeringen in milieuvriendelijke 
bedrijfsmiddelen voor ondernemers. MIA staat voor Milieu-investeringsaftrek. Dit is een 
fiscale regeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen 
waardoor zij extra fiscale aftrek kunnen verkrijgen. VAMIL staat voor willekeurige afschrijving 
milieu-investering en biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel. 

193/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 
Het duurzaam inkopen is ook iets waarmee je kan legitimeren "ik ben beter dan de 
rest". De criteria moeten bij voorkeur ontwikkeld warden voor een hele sector zodat 
er een benchmark gehanteerd kan warden. Intern kan het bij een bedrijf veel 
milieuwinst opleveren, maar het werkt veel beter als een instrument breed gedragen 
wordt. Bij VG is de visie van 'concullega 's' daarbij ook belangrijk. Als je die niet op 
een gegeven moment betrekt bij de ontwikkeling van het duurzaamheidinstrument, 
valt te zijner tijd bij bredere toepassing de bodem uit het verhaal qua 
geloofwaardigheid. 

Milieukeur is erkend door de Raad voor Accreditatie en werkt volgens vast omlijnde 
procedures en criteria (EN45011 ). Dit is de basis van het criteria
ontwikkelingsproces. lnspraak van betrokkenen is cruciaal, omdat iedereen ermee te 
maken krijgt en dus moet aangeven of hij iets wel of niet goed vindt. Of hij 
bijvoorbeeld wel of geen aandacht aan kinderarbeid iets goeds vindt en hoe hij die 
aandacht zou willen vertalen in eventuele concrete, controleerbare eisen. Je hebt 
verder te maken met wettelijke eisen die kunnen verschillen per land en voor 
Milieukeur stellen we op vrijwillige basis een norm in overleg met de betrokken 
partijen. Op deze manier is niemand te beschuldigen van handjeklap en geldt gelijke 
monniken, gelijke kappen. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor de Raad voor 
Accreditatie. We zorgen verder voor het sluiten van licentie-overeenkomsten met 
certificatie-instellingen die voor Milieukeur keuringen uitvoeren. Het toetsen of aan 
eisen wordt voldaan en het eisen opstellen houden we bewust strikt gescheiden; dit 
is ook een eis die door de Raad voor Accreditatie wordt gesteld. 

Het college van deskundigen (waarin handel, industrie, overheid vertegenwoordigd 
zijn en waarin milieudeskundigen uit kringen van milieu- en consumentenorganisaties 
zitting hebben) is verantwoordelijk voor het opstellen van eisen en moet samen een 
oordeel uitspreken. Hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar consensus. Als ze 
denken dater zorgvuldig gehandeld is gegeven de doelstellingen van het geheel , 
zetten ze hun handtekening eronder en zijn dit de criteria die dan in de vorm van een 
certificatieschema voor Milieukeur gehanteerd warden. 

Op onze website staan voorbeelden van Milieukeurcriteria en onderliggende 
indicatoren (meestal op milieugebied); zie hiervoor onze certificatieschema's. 

In hoeverre denken ju/lie dat het goed is om de vijf belangrijkste indicatoren te 
pakken i.p. v. 75 in totaa/? 
Het is heel belangrijk keuzes te maken. Als je met 75 indicatoren en eisen 99,5% van 
de milieu-effecten ondervangt en met 5, 75% dekt is dit te overwegen. Natuurlijk is 
beter altijd de vijand van het goede. We zijn ook pragmatisch in de praktijk. 

Is aanpassing van indicatoren een optie in een later stadium? 
Wij stellen zelf altijd eisen voor een periode vast. Vaak is deze periode er een van 
drie jaar. Soms korter of langer, afhankelijk van het product of dienst. Soms warden 
de eisen aangescherpt als iedereen al goed presteert. Het komt voor dat men liever 
de zekerheid heeft van een vast stel eisen, waarvoor eventueel een aanscherping is 
opgenomen gedurende de looptijd van het certificatieschema (zie het eerder 
genoemde verfvoorbeeld). We kijken welke ontwikkelingen er hebben 
plaatsgevonden en of we een tikje strenger kunnen zijn/de eisen wel ambitieus zijn . 
Het komt ook voor dat we ongewijzigd verlengen. In Europa warden voor Europees 
Ecolabel ook soms criteria opgesteld en dan schuiven we de Nederlandse en 
Europese criteria ineen. We zetten iets niet voor eeuwig vast. 

Per productgroep is er een afbakening die door veranderende inzichten eventueel 
aangepast kan warden. De afbakening hangt samen met de marktinteresse en 
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bestaande productalternatieven en wordt ook weer in samenspraak met betrokkenen 
gemaakt. 

Wat is de procedure die door/open wordt bij de aanvraag van een keurmerk? 

De procedure bestaat eigenlijk uit twee delen: allereerst het ontwikkelen van criteria , 
vervolgens het indienen van een aanvraag bij een certificatie-instelling om het 
keurmerk te verwerven. Op basis van de aanvraag komt er een offerte uit en vindt er 
toetsing op de eisen plaats. Als het in orde is krijgt men een certificaat dat een jaar 
geldig is. 

Als er nog geen criteria zijn, wordt de ontwikkeling hiervan aangevraagd bij het 
college van deskundigen. Vervolgens vindt er een voorverkenning/ 
haalbaarheidonderzoek plaats. Er wordt gesignaleerd of er duurzaamheidwinst te 
behalen valt en of er vanuit de markt belangstelling is. Bij dit Milieukeuronderzoek 
worden criteria opgesteld in samenwerking met de betrokken partijen onder de 
verantwoordelijkheid van een college van deskundigen. Een begeleidingscommissie 
waarin betrokken partijen (m.n. individuele ondernemingen en de sector) adviseert 
het College van Deskundigen. In een openbare hoorzitting worden criteria besproken 
en uiteindelijk wordt door het College van Deskundigen het certificatieschema met 
Milieukeurcriteria vastgesteld (zie ook www.milieukeur.nl). 

Waaraan moet een product of dienst voldoen wit het een Milieukeur keurmerk 
krijgen/wat hebben deze producten of diensten gemeen? 

Voor uiteenlopende productgroepen zijn per productgroep of dienst eisen 
vastgesteld . Wat ze gemeen hebben is moeilijk, eigenlijk dat ze op dezelfde manier 
tot stand zijn gekomen (volgens de Europese certificatie norm) en gebaseerd zijn op 
LCA criteria (voor milieu). Uiteindelijk leidt dit alles tot een eisenset, de manier 
waarop dit gebeurt is uniform. Soms zijn de indicatoren ook nauw verwant (zoals die 
van recreatie en hotels), maar deze lijken dan weer niet op andere sets (zoals die 
van betonproducten). Het unieke aan SMK is het college van deskundigen en de 
openbare rondes waarmee maatschappelijk draagvlak gecreeerd wordt en men 
tegelijkertijd geloofwaardigheid en onafhankelijkheid creeert. 
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Bijlage 27b: Uitwerking gesprek GRI (niet-schema vragen) 
Gesprek met Sandra Vijn, Technical Development Researcher, Global Reporting 
Initiative 

1. De insteek van het GRI is altijd duurzaamheidrapportage geweest, in 
hoeverre denkt u dat dit een belemmering is voor duurzaamheidmanagement op 
basis van de door het GRI aangegeven indicatoren? 

Dit is eigenlijk een kip-ei verhaal. Door het maken van een duurzaamheidverslag 
(aan de hand van de GRI Richtlijnen) zien bedrijven dingen die ze nog niet in hun 
managementsysteem hebben opgenomen en die toch belangrijk zijn of die 
concurrenten wel doen. Het blijkt dan dat Stakeholders deze dingen ook belangrijk 
vinden en op deze manier sijpelt het in de organisatie door. Er moet ook wel 
duurzaamheidmanagement zijn wil je er een verslag van kunnen maken. Bij 
sommige bedrijven zijn enkele dingen reeds gewaarborgd onder bijvoorbeeld een 
duurzaamheidafdeling. Soms doen ze ook al dingen die niet in de richtlijnen staan en 
die kunnen ze dan wel gewoon erbij pakken. 

2. Bent u bekend met bedrijven die GRI indicatoren gebruiken voor 
duurzaamheidsturing/management? Welke indicatoren gebruiken deze bedrijven? 

Er zijn bedrijven die indicatoren gebruiken voor management. In veel op GRI 
gebaseerde verslagen zit een GRI content index ingebouwd die weergeeft welke 
indicatoren een bedrijf rapporteert. Je hoeft niet alles te rapporteren. Soms zijn 
systemen nog niet geheel opgezet, of zijn indicatoren niet relevant. Als de GRI 
indicatoren wel ingebouwd zijn in het management kunnen dit in principe alle 
indicatoren zijn. Dit hangt af van de relevantie voor de rapporterende organisatie. 

3. Steeds meer organisaties publiceren duurzaamheidrapporten als een uiting 
van hun duurzaamheid. Echter, zelfs met het aanhouden van de GRI richtlijnen is 
manipulatie mogelijk. Hoe denkt u dat deze manipulatie/"windowdressing" 
voorkomen kan worden, zonder dat bedrijven hun ziel en zaligheid op tafel hoeven te 
leggen? 

Dit probleem houd je altijd wel. Sommige bedrijven willen zich beter voordoen dan 
dat ze zijn. Veel hangt af van door wie het verslag is opgesteld, en of het gebaseerd 
is op de GRI principes die komen uit de financiele wereld. De bedoeling is vanuit die 
principes te beginnen en te kijken wat wel of niet-relevant dan wel noodzakelijk is. Je 
moet kijken naar de interesses van de stakeholders hierbij. Sowieso is 
duurzaamheidrapportering nog een vrij jong veld en de eerste verslagen zijn vaak 
een vorm van windowdressing. Latere verslagen zijn wat meer aangepast en 
gebalanceerd, waarbij er oak negatieve punten naar voren komen. In dit stadium van 
duurzaamheidrapportage leggen bedrijven meer nadruk op de principes zeals 
relevantie en de invloed die ze op de gerapporteerde resultaten kunnen uitoefenen. 

4. Controle van informatie is mogelijk door audits door derden (beter is uiteraard 
als dit niet nodig is en alle informatie zelf al transparant is). In hoeverre begeleidt en 
controleert het GRI deze controles? 

We kunnen hier zelf niet voor zorgen. Diegenen die dat wel kunnen zijn de 
organisaties die de verificatie doen. Zij hameren op het naleven van de principes .. 
Wei leveren we in de G3 richtlijnen tests om te testen of men op de goede weg zit. 
Het is aan de rapporteurs zelf om deze uit te voeren. Zelf gaan we dit niet na, omdat 
we een onafhankelijk orgaan willen blijven dat alleen de richtlijnen opstelt. Deze 
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onafhankelijkheid willen we niet in gevaar brengen en daarom doen we ook geen 
assurance. 

We kijken wel naar hoe organisaties onze richtlijnen hebben toegepast (in 
accordance en de rest), maar we kijken niet naar bijvoorbeeld inhoud en 
geloofwaardigheid. 

5. Wat denkt u dat het beste systeem is om duurzaam een bedrijf te besturen? 

lk weet met name veel van rapportering en minder van management. Als ik iets zou 
moeten zeggen denk ik dat het beste systeem er een is waarin vanaf de CO tot aan 
de man op de werkvloer duurzaamheid ingebouwd is en dat er bewustzijn gecreeerd 
is. Het moet duidelijk zijn waarom duurzaamheid belangrijk is en mijns inziens is een 
rapport geloofwaardiger als duurzaamheid in alle lagen van de organisatie is 
opgenomen met een actieplan . Het moet niet alleen gaan om het publiceren van een 
verslag. 

6. Het GRI noemt 11 belangrijke principes voor rapporteren. Deze principes 
kunnen vertaald worden in eigenschappen van duurzaamheidindicatoren. Stel dat u 
vijf van deze eigenschappen mocht kiezen, welke vindt u het belangrijkst? 

lnmiddels zijn er 10 principes, omdat transparantie iets is dat voor het hele verslag 
moet gelden. Voor mij zijn ze allemaal even belangrijk. Relevantie en materiality zijn 
zeker belangrijk, maar de rest doet er niet voor onder. Met 10 principes werken is wel 
best lastig, omdat ze soms zelfs in conflict kunnen zijn . Je zou stakeholders kunnen 
consulteren om te kijken welke zij belangrijker vinden. 

a) Wat is de beste manier om stakeholders te benaderen; moet je ze allemaal 
benaderen of alleen de belangrijkste? 
Verdere invulling van deze stakeholder consultatie is aan de organisatie zelf. Kleine 
organisaties kunnen alle stakeholders benaderen. Grote alleen de belangrijke en je 
hebt hierbij voor iedereen zijn eigen groep. Je zou kunnen kijken naar wat de 
concurrenten doen en belangrijke non-profit organisaties meenemen. Je moet kijken 
naar wat zij denken dat belangrijk is voor de andere groepen. 

7. Bent u het eens met de stelling: "een aantal indicatoren zijn totaal niet 
interessant voor bedrijven die enkel binnen de Benelux opereren (mensenrechten, 
kinderarbeid, AIDS)"? Waarom wel/niet? 

Nee, dit hangt heel sterk van de organisatie af. AIDS bestaat binnen de Benelux. 
Binnen mensenrechten valt ook een stukje arbeidsrecht. Kinderarbeid is misschien 
inderdaad een minder issue, maar banken die leningen verstrekken aan derde 
wereld landen zouden hier wel naar kunnen kijken. De vraag is waar je de grenzen 
van de rapportering (of je management) legt. 

Binnen mensenrechten valt verder bijvoorbeeld een stukje recht op schone lucht, 
geen afval in de tuin en er is wel een duidelijke link met milieu. Verder zou je kunnen 
kijken naar de ILO richtlijnen, bijvoorbeeld naar discriminatie (wel of geen 
allochtonen in dienst, discriminatie van mensen met AIDS, positie van vrouwen in de 
organisatie ). 

8. Bent u het eens met de stelling : "sommige (kern)indicatoren laten een bedrijf 
zich kwetsbaar opstellen, in sommige culturen waaronder de Nederlandse zal dit 
leiden tot niet rapporteren of verbloemde rapportage"? Waarom wel/niet? 
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Oat kan inderdaad gebeuren. We zien wel eens dat bedrijven bepaalde dingen niet 
rapporteren, omdat ze confidentieel of concurrentiegevoelig zijn. Bijvoorbeeld, in de 
VS is er een aanklaagcultuur. Ook in Nederland zijn de rapporten steeds meer 
gebalanceerd. We stimuleren gebalanceerde rapportage. Als een bedrijf iets stilhoudt 
en er komt een jaar later een rechtszaak, stimuleren we ze tot het opnemen hiervan. 
lk denk dat openheid zijn tijd nodig heeft. Straks zullen de belangrijkste stakeholders 
een organisatie aanklagen als iets stil gehouden wordt. Als organisatie loopt je 
geloofwaardigheid gevaar als je niet zulke zaken waar veel ophef over is, opneemt in 
je verslag . 

a) Hoe staat u er tegenover om slechts 20 echt relevante indicatoren op te nemen. 
We staan positief tegenover het rapporteren van relevante indicatoren. We promoten 
ook niet dat iedereen alle indicatoren moet opnemen. Niet alles is voor iedere 
organisatie, voor organisaties in bepaalde sectoren , relevant. Daarom hebben we 
naast de basis richtlijnen ook sector supplementen. 

9. Wat zijn de eerste reacties op de draft die onlangs gepubliceerd is? Is de 
verwachting dat er nog veel veranderd wordt? 

Hier kan ik nog niets over zeggen. De analyse van de feedback zal plaatsvinden in 
april en in mei zullen we de richtlijnen updaten. Deze update wordt vervolgens 
voorgedragen aan de verschillende bestuursorganen van het GRI. Deze kijken er 
aandachtig naar en in juli komen er dan nieuwe richtlijnen met een publicatie in 
oktober. De mate waarin de draft G3 richtlijnen gaan veranderen is nu nog 
onduidelijk. 

10. Wat is de aanleiding voor het veranderen van een aantal indicatoren (zoals 
EC2)? (Wat voor redenen gaven de betrokkenen aan?) 

In 2002 en 2003 heeft er een groot gestructureerd feedback proces plaatsgevonden 
waarin zo'n 500 personen wereldwijd feedback hebben gegeven. Velen gaven aan 
dunnere verslagen te willen, er was onduidelijkheid over of alle GRI indicatoren 
moeten worden gerapporteert, en windowdressing. Verder is er nu verduidelijking . 
Sommige indicatoren waren eigenlijk drie in een. Zo moest men bij mensenrechten 
het beleid, programma en nog meer zaken weergeven . We zijn nu meer geschoven 
richting kwantificering van indicators; meer performance based en vergelijkbaar (door 
die kwantificering). De vragen over beleid , porgramma en management zijn niet 
verloren gegaan. Deze zijn nu opgenomen in de Disclosure on Management 
Approach (OMA) die de antwoorden op indicatoren in context plaatst. Per 
indicatorgroep zijn werkgroepen opgezet die met hun eigen stakeholder ervaring 
gekeken hebben naar mogelijke veranderingen en verbeteringen . 

Soms waren indicatoren te breed of gewoonweg achterhaald. Tussen 2002 en 2006 
is er natuurlijk veel gebeurd en duurzaamheid is een erg dynamisch veld . Het 
belangrijkste is toch wel meer vergelijkbaarheid en performance based, assurable. 
Bedrijven dienen meer te kijken naar waarom indicatoren relevant zijn en hoe ze hier 
op kunnen rapporteren. 

a) Is kwantificering een must? 
Niet altijd; soms wel voor de ene indicator, maar niet voor de andere (zoals met 
name de sociale indicatoren). Deze laatste groep is erg lastig te kwantificeren; wat 
betekent een nummer hier? Voor milieuprestaties is dit een stuk gemakkelijker. 
Disclosure en management approach zijn meer kwalitatief en worden nu ook los 
vermeld. 
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11. De nieuwe draft is een stuk dunner dan de richtlijnen van 2002. Er zijn 
bepaalde dingen weggelaten. Als u een ding van de richtlijnen van 2002 aan die van 
2006 zou moeten toevoegen, wat zou dit zijn? 

We willen meer richting een 'standaard' gaan; in 2001/2002 was 
duurzaamheidverslaggeving nog een nieuw onderwerp en moest nog uitgelegd 
warden wat het was en wie we waren. We noemden binnen het GRI het verslag ook 
wel "The Blue Mountain"; er zat nog veel informatie in over duurzaamheid en nu is 
duurzaamheid als onderwerp bekend. Daarom is dit stuk nu eruit. De focus ligt in de 
nieuwe versie duidelijk bij het verslag schrijven. 

Verder is het de bedoeling in de richtlijnen van 2006 meer met levels te doen. In 
2002 had je alleen nog "in accordance" of "incremental". We willen naar 3-5 niveaus. 
Wellicht warden deze niveaus uitgelegd in een nieuw document. We zijn nu bezig 
met "How to report" die een handleiding moeten gaan vormen buiten de richtlijnen 
om ( een soort handboek). 
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Bijlage 27c: Uitwerking bezoek Europees parlement 

Onderstaand verslag is een relaas van een bezoek aan de vergadering van de 
milieucommissie van het Europese Parlement over de nieuwe afvalrichtlijn op 13 juli 
in Brussel. Binnen de commissie heersen verschillende standpunten die in dit verslag 
worden weergegeven. 

Het uitgangspunt van de richtlijn is milieubescherming en niet handel. Startende bij 
preventie en vervolgens nuttige toepassing door hergebruik, recycling en andere 
nuttige toepassingen. 

Er zijn een aantal concrete doelstellingen: 
Stortverbod brandbaar of hergebruikbaar afval. 
Milieu en gezondheid moeten centraal staan. 

De vijf staps hierarchie moet worden gehandhaafd. Alleen als LCA een alternatief 
aangeeft dat beter is en lager staat, mag hiervoor worden gekozen. 

1. preventie 
2. hergebruik 
3. recycling 
4. andere nuttige toepassing 
5. verwijdering 

(Florenz) Storten verbieden is de sleutel tot innovatie. O.b.v. analyses mag er van de 
hierarchie worden afgeweken. 

(Schaduwrapporteur): Was het eens met de hierarchie. Deze zou meer benadrukt 
moeten worden door deze verder naar voren te halen in de richtlijn richting de 
doelen? 
De milieu-impact moet ook buiten de Unie worden meegenomen 
(derdewereldlanden). Afvalpreventie moet meer benadrukt worden. 

Verheldering van definities is belangrijk. 

Criteria energy efficiency zijn in de voorstel richtlijn onduidelijk net als de gevolgen 
hiervan. Tevens is het geheel moeilijk uitvoerbaar (geen constante calorische waarde 
afval etc.). Het mag niet leiden tot afvalhandel. 

(Liberalen) Er ontbreken elementen die overgelaten moeten worden aan de lidstaten. 
Het doel moet wetgeving zijn die tenminste 10 jaar mee kan gaan. Duidelijke 
signalen betreffende beleidsintenties worden gegeven. LCA mag alleen als 
aanvulling op hierarchie; niet als alternatief. 

Oppassen met wanneer afval geen afval meer is. Als afval verbrand wordt, blijft het 
afval. Zo niet, dan gaat andere wetgeving gelden. 

(Rapporteur) Vervuiler betaalt principe staat centraal net als de 
producentverantwoordelijkheid. 

Energy efficiency gaat niet op voor cementovens ( deze worden ook gebouwd met 
een ander doel). Er is een juist evenwicht nodig tussen politieke besluiten, wat in de 
praktijk kan en technische punten. Belangrijk om te onthouden dat bescherming van 
het milieu het doel is en de hierarchie slechts een instrument. 

200/203 



TU/e van Gansewinkel ~ 
Zogenaamd hergebruik in verre landen moet voorkomen worden. De vraag is hoe ver 
je in recyclage moet gaan. Wanneer ben je van het afval af i.p.v. het in een 
eeuwigdurende kringloop te brengen. Van geval tot geval moet bekeken worden of 
men van de hierarchie mag afwijken. 

Preventie moet kwantitatief gemaakt worden en daarbij geldt dat een maat voor allen 
niet werkt. Omstandigheden verschillen te veel. Vrijheid van lidstaten en regio's is 
nodig. Bij zelfgestelde doelen zijn excuses ook onmogelijk. 

Preventie: stimuleren ecodesign i.p.v. kwantitatieve doelstellingen? IPPC (BAT) 
combineren met ecodesign. 

Milieuprobleem is voor 99% C02. Als we C02 willen voorkomen van stortplaatsen 
moet het van de stort af. 

Duurzaam gebruik van hulpbronnen en materialen moet gestimuleerd worden door 
het stimuleren van recyclage via een goed lopende recyclage markt. De markt is 
hierbij slechts een instrument. 

Blokland: producent en consument moet bewust worden dater door zijn gedrag afval 
ontstaat. Ze moeten zelf betalen voor de oplossing (werkt psychologisch erg goed) 
en het afval moet niet naar een derdewereldland. 

Als je kijkt naar het percentage recyclage dat gehaald wordt in de individuele 
lidstaten zie je dater een hoog en een laag percentage is binnen de Unie. ledereen 
zou het hoge percentage moeten kunnen halen. Preventie moet heel strak zijn . 
Ecodesign stimuleren is leuk, maar de eerste stap is preventie. Alleen goed omgaan 
met het afval is onvoldoende. 

Voor bioafval bestaat in veel lidstaten nog geen richtlijn. Het zou een stimulans voor 
het bedrijfsleven zijn om hierin te investeren. 

De huidige richtlijn levert nog veel rechtszaken op. Er moet meer zekerheid komen 
en minder toevlucht gezocht worden tot het hof. Er is behoefte aan duidelijke 
definities afval, recyclage, hergebruik. 

De definitie van bijproduct is te breed; is een bijproduct wel of geen afval? 

Is verbranding een nuttige toepassing of verwijdering? Is bij efficiency criteria wel of 
niet gedacht aan warmtekrachtkoppeling . Sommigen vallen er wel en anderen niet 
onder; zo'n 20% wel boven criteria. Calorie waarden bestaan echter niet voldoende 
en verandert gedurende seizoenen. 

Minimum waste preventie doelen: lerland heeft amper recycling; hoe te promoten? 
Welk instituut staat afwijkingen van de afvalhierarchie straks toe? 
Preventie: richtlijn moet kwantificatie en kwalificatie aangeven. 

De definities die gebruikt worden moeten gematcht worden met diegenen die reeds 
bestaan. 
Menselijke gezondheid minstens zo belangrijk als milieu. 

Eigenschappen van de verschillende materialen moeten worden meegenomen. 

Er moet een link komen tussen recycling en preventie met de algemene strategie en 
doelen die in de praktijk echt gebruikt worden. 
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De afvalrichtlijn moet niet de verbrandingsinstallaties in stand houden; dit is 
gevaarlijk. De criteria moeten niet omlaag als de installaties niet eens BAT halen. 

Definities aanpassen is noodzakelijk. Dit is lastig; moeten consistent en matchen met 
de rest. Er mogen geen nieuwe gaten vallen en moet meer zekerheid komen en 
minder hof van justitie. 

Wie voert straks een LCA uit? Er moet een manier komen om te schatten zonder een 
LCA uit te voeren. ledereen moet een methode kunnen kiezen. Als er geen 
overeenstemming over de methode is, moet men met bewijs komen, 

Als je een auto verkoopt is het geen hergebruik, als hij kapot was en je repareert 
hem wel; dit is lastig . 

Het mag niet alleen om het voorkomen van milieuschade gaan. Het beperken van 
het verbruik van hulpbronnen is minstens zo belangrijk. Afvalhandel hoeft niet direct 
in strijd met de doelen te zijn. 

lerland heeft amper verbrandingsinstallaties; wat te doen met stortverbod? Meer 
recyclen als doel stellen i.p.v. verbranden? 

Energy efficiency niet voldoende; ook emissies zijn belangrijk. 

Mengen afval is verboden, maar uitzonderingen zijn niet gespecificeerd. 

Recovery maakt een installatie voor verbranding aantrekkelijk. Het milieubelang is 
efficiente centrales. Het is geen mechanisme om het milieu te beschermen? Nieuwe 
installaties dienen sowieso n6g strenger beoordeeld te worden. 
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Bijlage 28: Duurzame bedrijfsafvaldienst in een A4 

Een duurzame bedrijfsafvaldienst houd rekening met alle drie de 
duurzaamheidvlakken People, Profit en Planet en stelt concrete, meetbare doelen op 
de zeven deelvlakken: 

• Medewerkers 
• Sociale gerechtigheid en gemeenschapsontwikkeling 
• Producten en diensten 
• Economische performance 
• Energie en materiaalverbruik 
• Het natuurlijk milieu 
• Milieumanagement 

Hierbij zijn zaken als veiligheid voor medewerkers en de omgeving, een gezonde 
aandacht voor milieu, de continu"fteit van de onderneming allen van een even groat 
belang. Een duurzame bedrijfsafvaldienst erkent dit en is zich er van bewust dat een 
bedrijfsbeslissing invloeden op alle duurzaamheidvlakken teweeg kan brengen en 
houdt hier in haar bedrijfsvoering rekening mee. Hierbij is belangrijk dat er ook buiten 
de onderneming aandacht is voor correct gedrag op de zeven deelvlakken. 

"Out of the box" duurzaamheiddenken betekent dat alle stakeholders, waaronder 
leveranciers, verwerkers, en de omgeving, betrokken warden bij 
duurzaamheidmanagement. Vragen en eisen warden hierbij over de hele afvalketen 
heen gelegd. Advies inwinnen en eisen stellen bij leveranciers en eindverwerkers, en 
andere gelieerde partijen zorgt voor een uitdraging van duurzaamheid buiten de 
onderneming. 

Een duurzame bedrijfsafvaldienst is zich er van bewust dat de verschillende 
duurzaamheidgebieden continu in beweging zijn. Dit vereist een flexibiliteit i.n 
mensen en systemen (waaronder de duurzaamheidmeter). 

In een duurzame bedrijfsafvaldienst wordt duurzaam gedrag (gedrag passende bij de 
gestelde prestatiedoelen) op de werkvloer beloond en warden voorbeelden hiervan 
uitgedragen. Werknemers warden niet alleen voor de financiele prestaties beloond 
dan wel gestraft. 

Een duurzame bedrijfsafvaldienst zorgt er verder voor dat: 
• Duurzaamheid wordt meegenomen in de bedrijfsbeslissingen. (Wat zijn de 

invloeden van een beslissing op de gestelde prestatie-doelen?) 
• Bij het in gebruik nemen van nieuwe bedrijfstakken, processen en•producten, de 

organisatie de behoeften van de huidige samenleving meeneemt net als de 
gevolgen voor toekomstige generaties. 

• Er continu wordt gekeken naar de operaties, processen en producten en of deze 
verbeterd kunnen warden op het gebied van de duurzaamheidvlakken. 

• Alie wetten die gaan over het bedrijf gaan warden nageleefd of overtroffen. Het 
doel is continue verbeteringen op alle duurzaamheidvlakken. 

• Er gecommuniceerd, geluisterd en geantwoord wordt richting alle stakeholders en 
informatie over potentiele gevaren vrijgegeven wordt. 

• Standaards, procedures en voldoende middelen beschikbaar zijn om al het 
duurzaamheidbeleid uit te voeren. 
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